
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 25.6. 2020 

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

 

1) Služba o prázdninách: červenec – Bubeníčková, Šípek, srpen – Valášek, Šípek   

2) Ve středu 10. června v noci došlo k výpadku čidel čipového systému otevírání 
vchodových dveří přesto, že napájení je zálohováno nepřetržitým zdrojem (UPS). Do 
domů se nešlo dostat jinak, než otevřením zevnitř buď klikou nebo tlačítkem z bytu. 
Vedlo to k oprávněnému rozhořčení obyvatel, kteří potřebovali jít domů. Pan Valášek 
zajistil expresní opravu, vadný díl byl v záruce vyměněn a systém byl během 
dopoledne zprovozněn. Následně proběhly konzultace s dodavatelem, jak takové 
situaci předejít. Bude provedena prohlídka zařízení, zvážen nákup tohoto kritického 
dílu do zásoby a opatření jedněch dveří speciální FAB vložkou, aby se k zařízení 
dostali členové výboru. 

3) Do poštovních schránek byly vhozeny předpisy záloh na náklady spojené s bydlením 
platné od 1. 7. 2020. Vlastníkům, kteří v bloku nebydlí, byly zaslány poštou. 

4) Vandalizmus ve vchodech Mazurská 524 až 526 pokračuje, byly zničeny a zcizeny 
dveře na střechu, Opravu objednal pan Matula. Bylo rozhodnuto umístit v kritických 
prostorách kamery do dopadení pachatele. 

5) Zápis nově zvoleného výboru do OR zařídí paní Musilová, ostatní členové výboru jí 
dodají potřebné doklady obratem. 

6) Pan Valášek si na panu Zolalovi vyžádá revizní zprávu bytového rozvodu elektřiny a 
písemné potvrzení jeho slibu daného shromáždění vlastníků, že na vlastní náklady 
zajistí odbornou kontrolu spojů dešťosvodu ve svém bytě v Mazurské 519. Pokud 
kontrola potvrdí nestabilitu spojů, bude provedena výměna nebo vyvložkování celého 
dešťosvodu. 

7) Ke stížnosti vlastníků bytů ve vchodu Mazurská 522 na stavební úpravy v bytě číslo 
21 vlastněného panem Petrem Čermákem dostal výbor další dopis se stížností, že 
výbor nestanovil termín. Výboru byla stížnost předána správcem, který požádal o 
rozhodnutí výboru v této věci. Termín stanoví správce. 

8) Pan Matula zadá kontrolu svislých rohových lišt u panelů lodžií panu Honsovi a 
rozhodne o způsobu opravy. Zatékání se naposledy projevilo v Mazurské 523 v 8 
patře. 

9) Paní Bubeníčková zajistila mytí oken na podzim a připravila smlouvy s pracovníky. 

10) Paní Musilová připravuje kontakt s vítěznou firmou ve výběrovém řízení na opravu 
zábradlí lodžií a má s ní dohodnout jednání o dodávce. Ostatním účastníkům sdělí, že 
neuspěli.  

 

1. 7. 2020                   Zapsal: Šípek 


