
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 24.9. 2020 

Přítomni: Musilová, Šípek, Valášek, Končický, Matula, omluveni Pelej, Bubeníčková 

 

1) Chyba při stanovení předpisu záloh byla způsobena posunem řádků v Excelu. Výbor 
doporučuje ekonomovi od všeobecného stanovení předpisů záloh pro všechny byty 
upustit, pokud nedojde k závažnému zvýšení nákladů. Náklady na bydlení jsou 
v současné době určeny především způsobem užívání bytu a každý vlastník by si měl 
zálohy stanovit sám. Výbor by měl doporučit zvýšení záloh, pokud nepokrývají náklady 
na bydlení. 

2) Výpadek čipového systému ve středu 10. června v noci byl způsoben vadným 
konektorem. Pánové Šípek a Valášek využijí návštěvy technika, aby zjistili, jak systém 
v takovém případě nouzově propojit. SMS o poruše budou zasílány pouze jim.  

3) Výbor sice obdržel doporučeným dopisem zprávu o zapsání nového člena do 
veřejného rejstříku, ale zapsán nebyl. Paní Musilová přislíbila nápravu. 

4) Výbor projednal a schválil odpověď na stížnost dvou vlastníků psů na vybírání 
poplatku. Bude jim zaslána mailem. 

5) Stížnost některých vlastníků na přerušení větrací šachty panem Čermákem s ním 
projednala paní Musilová a ten přislíbil souhlas získat. 

6) Proběhla výměna patních vodoměrů studené vody. V Mazurské 521 a 522 byly 
zjištěny závady, proto vodoměry nebyly vyměněny. Provozní technička následně 
zařídila nápravu a oznámí dodavateli, že výměna může být provedena i v těchto 
vchodech. Výbor zdůrazňuje, že je zakázáno připoutávat cokoliv k přívodu studené 
vody. 

7) Pan Valášek projedná s panem Zolalem dodání revizní zprávy na elektro rozvod 
v jeho bytě a kontrolu dešťosvodu, kterou přislíbil na shromáždění vlastníků. 

8) Pan Matula bude urgovat opravu dveří na střechu v Mazurské 526. 

9) Paní Musilová tlumočila stížnosti některých vlastníků na příjem televizních programů 
ČT1, 2, Prima a Nova. Poruchy jsou způsobeny rušením kanálu 38, pokud budou tyto 
programy přemístěny na jiný kanál, bude nutné opět přeladit televizory v bytech. 
Protože přechod na vysílání v DVB T2 stále probíhá, bylo rozhodnuto počkat na jeho 
dokončení, aby k rušení nedošlo i na novém kanálu. 

10) Dne 16. 9 2020 proběhla schůzka pí Musilové, p. Valáška a p. Poláka s firmou Údržba 
budov-Schneider, která byla ve výběrovém řízení vybrána na provedení rekonstrukce 
lodžií. Byla potvrzena cenová nabídka a stanoven postup provádění prací. Po 
podepsání smlouvy budou jednotlivé lodžie zaměřeny pracovníkem firmy (zde je nutné 
umožnění vstupu) a následně budou vyrobené konstrukce (únor 2021). Od dubna 
bude prováděna instalace. S podrobnými pokyny budou všichni majitelé bytů včas 
seznamováni. Práce budou probíhat z lešení - první den bude zábradlí demontováno 
a druhý den instalováno nové. K tomu bude potřeba vyklidit lodžie z důvodu 
manipulace s materiálem a zabezpečit vstup na lodžii z bytu. Firma Schneider nabízí i 
doplňky, jako jsou konzole na květiny, na satelit a podobně. Tyto doplňky si každý 
zájemce objedná a zaplatí sám.  

 
 
 

26. 9. 2020                Zapsal: Šípek, bod 10 Musilová 


