
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z března 2020 

 

Vzhledem k hygienickým opatřením nouzového stavu se výbor nesešel a nejdůležitější bylo 
projednáno mailem a telefonicky. Diskuse se zúčastnili všichni členové výboru. 

 

1) S velkým potěšením konstatujeme, kolik lidí je v našem bloku ochotných pomáhat 
sousedům v této výjimečné situaci a děkujeme jim. Příležitostně je budeme 
kontaktovat, zda by byli ochotni se zúčastnit i práce ve výboru.    

2) Pracovní výkazy byly vybrány ze schránky, paní Bubeníčkové je zkontrolovala a 
potvrdila, budou doručeny mzdové účetní správce, aby vykonané práce mohly být 
proplaceny. 

3) Shromáždění vlastníků asi nebude ve stanoveném termínu, přípravná setkání by měla 
proběhnout v době, kdy bude ještě platit nouzový stav. Problém je, že výboru končí 
funkční období, taky bude potřeba schválit hospodaření, účetní uzávěrku a plán 
hospodaření na rok 2020. Zatím nevíme, jak to řešit. 

4) Přesto bychom měli aktualizovat kontakty na vlastníky a bydlící v domě 
pravděpodobně formou písemné výzvy vhozené do schránek. 

5) Stále trvají drobné problémy s příjmem televize, v pátek přijde technik naladit ČT3 a 
rozdělit zátěž rovnoměrněji. 

6) Paní Bubeníčková vypracovala smlouvy na pronájem společných prostor pro paní 
Malou, pana Vostřáka a pana Padevěta, byly nájemci podepsány a měly by být 
vhozeny do schránky VSV k podpisu Ing. Šípka a Ing. Peleje. 

7) Paní Bubeníčková vypracovala smlouvy na květnové mytí oken, ale smlouvy nejsou 
dosud podepsány, protože po diskuzi navrhuje posunout termín mytí oken na později, 
až se přežene největší nápor zpropadeného viru a uvolní se pohyb všeho. Případně 
bude jarní mytí oken zrušeno. 

8) Pan Končický - oprava chodníku před M520/9 je v procesu, ÚMČ Prahy 8, odbor 
životního prostředí pan Radek Bukolský se o termínu ukončení zatím nevyjádřil, není k 
zastižení. 

9) Pan Pelej se zajímá, zda odpověděl pan Polák na stížnost vlastníků bytů z vchodu 522 
týkající se zaslepení větrací šachty panem Čermákem? Zaslepení bylo provedeno v 
rozporu se stavebním povolením i Stanovami SVJ, bez projednání s vlastníky bytů v 
západní části vchodu 522.  

10) Paní Musilová - s panem Polákem jedná ohledně rekonstrukce lodžií elektronicky a o 
jeho návrzích bude výbor průběžně informovat. 

11) Pan Matula upozornil na nevhodnost ukládání věcí do společných prostor, zvláště na 
plastové potrubí, které se pak deformuje. 

12) Pan Valášek připraví podklady pro aktualizaci kontaktů na bydlící, měl by se stanovit 
termín, otázka je, zda se budou opět sbírat informace o zaslepení větracích šachet 
v bytech včetně garsoniér. 

 
 
 

 

30. 3. 2020                   Zapsal: Šípek 


