
P.č. Předpoklad 
realizace Plánovaná cena Skutečná cena Poznámka

leden 4 000 Kč          Fa -Pyrostop

prosinec 1 000 Kč          Fa -Pyrostop

listopad 500 Kč             Podle expirace

listopad 1 500 Kč          Inspektor PO

2 září-říjen 2 900 Kč          
b) dle zájmu vlastníků

3 srpen 500 Kč             Oprávněna osoba

po 3-4 měs. 12 100 Kč        

dle stavu 2 000 Kč          

1x za 14 dní 1 200 Kč           Dozor výtahu (SVJ) 

5 průběžně 3 000 Kč          
 Vým.žárovek, opr.malby, 
krytů světel apod. 

6 průběžně 2 000 Kč           Dle potřeby (žárovky, 
vyp., čistící prostř. apod. 

7 listopad 3 000 Kč          
 Úklidová firma, DPP  
nebo vlastními silami 

8 listopad 3 200 Kč           Podle potřeby-dle výskytu 

9 II. čtvrtletí 10 000 Kč         Kamer. Kontr. a zprůchod. 
potrubí odsávání z kuchyní 

10 II. čtvrtletí 500 Kč             
 Členové výboru SVJ v 
součinnosti s vlatníky BJ 

11

12

13

47 400 Kč        

Poznámka

1 Duben-květen 100 000 Kč       Prokáže-li se potřeba, po 
vyhodnocení top.období 

2 I. - IV. čtvrtletí 10 000 Kč        

3 II. čtvrtletí 50 000 Kč         Provést souběžně s 
kontrolou odsávání 

4

5

6

160 000 Kč      

207 400 Kč      
Pozn.

Hromosvod - vizuální kontrola

d) Preventivní požární prohlídka

c) Periodická zkouška hasících přístrojů
1

b) Revize požárního vodovodu, hydrantů a has. přístrojů

4

a) Odb. prohlídky a servis výtahu  (3 025,-Kč čtvrtlet.)  Dle smlouvy paušál, 
opravy v rámci záruky 
zdarma   b) Opravy výtahu  na rámec záruky - neplánované

c) Prov. prohlídky a úklid  výtahu (100,-Kč/ měs.)

PLÁN OPRAV NA ROK  2017 (návrh)

Druh akce

Technická správa domu

a) Vybavení společných části domu hasícími prístroji

a) Revize plynových rozvodů:                                          
b) Individividuální kontrola plynových spotřebičů

Běžné opravy a údržba spol. částí

Nákupy (spotřeb. materiál na drobné opravy a úklid)

Generální úklid společných částí domu

Centrálního odsávání-větev BJ "A"-plné zprůchodnění

Kontrola stavu střecha, zateplení domu, balkónů a jejich 
závěsů - vyžádání záručních oprav

Deratizace a postřiky proti mravencům

Součet

Rozšířená správa domu - (investiční akce *)

Kontrola a vyvážení topné soustavy *)

Opravy (výměna) dveří spol. částí domu, opravy zámků, 
štítků a klik, poškození nátěrů dveří a rámů, 

*) Ceny jsou uváděny jako orientační dle dostupných informací . Podstatné překročení plánované částky (zejména nad pravomoc výboru) bude 
projednáno na mimoř shromáždění anebo se realizace odloží... 

Kontrolní prohlídka rozvodů vody, odpadů, revize, 
vyčištění *)

Součet

Celkem plán
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