
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 30.10. 2020 

Vzhledem k hygienickým opatřením nouzového stavu se výbor nesešel a nejdůležitější bylo 
projednáno mailem a telefonicky. Diskuse se zúčastnili všichni členové výboru. Někteří 
zaslali své příspěvky přímo do zápisu. 

 

1) Na počátku topné sezony muselo být odstraněno několik závad na topení v bytech, 1x 
musel být vyměněn radiátor, ostatní závady byly v připojení radiátoru. Úhrada opravy 
byla vždy v souladu se smlouvou o převodu bytu a prohlášením vlastníka 

2) Od 1. října dostával výbor stížnosti vlastníků na přestavbu bytu č. 1 v Mazurské 521. 
Přerušený rozvod TV signálu, nepořádek ve výtahu a na chodbách, nesnesitelný hluk, 
kontejner překážející na chodníku 14 dnů. Dědicové se nenamáhali seznámit se 
stanovami a teprve po urgenci zaslali 10. října oznámení o přestavbě, kde ovšem 
neuvedli, že příčka mezi ložnicemi bude plně vybourána. Z kontejneru vyhodili část 
odpadu na ulici a teprve pod pohrůžkou MP, byl kontejner odvezen. Skládka u domu 
zůstala a MP ji zadokumentovala. Drzost a bezohlednost dědiců přesahuje vše, co 
dosud při přestavbách bytů bylo zaznamenáno.  

3) Výbor obdržel návrh na objednání kontejneru na bioodpad. Kontejner objednán 
nebude, společenství nevlastní žádný pozemek s porostem. Pokud je nějaký 
biologický odpad na předzahrádkách, vejde se do kontejnerů na směsný odpad, pokud 
je ho více, nechá ho odvézt příslušný útvar MČ Praha 8. 

4) Paní Bubeníčková navrhla zvýšení odměn úklidu. Bude zvýšen příspěvek na čistící 
prostředky na 3 měsíce do konce roku. 

5) Správce informoval o falešných zápisech do rejstříku SVJ s cílem tunelování fondu 
oprav. 

6) V Mazurské 521 stále přetrvává problém s paní Malou v bytě č. 2, v němž je 
skladováno velké množství papíru a vysoká požární zátěž Správce byl požádán o 
vyslání požárního preventisty. 

7) Dveře vchodů jsou opakovaně polepovány nabídkami různých prací v bytech dokonce 
zdarma. Cílem je dostat se do bytu a tipovat. Výbor varuje všechny vlastníky před 
takovými nabídkami. Kromě havárií jsou všechny práce v bytech (výměna měřidel) 
oznamovány výborem předem s podpisem a razítkem. Ostatní nabídky ignorujte! 

8) Pan Matula: V neděli 24.10. byly osazeny a namontovány nové dveře na střechu ve 
vchodě 526. 

9)  Výbor v posledních měsících řeší zvýšený nárůst poškození majetku ve společných 
prostorách. Jde zejména o opakované poškození výtahové kabiny, rozbitá skleněná 
výplň dveří v M520, které předcházel zmařený pokus o zapálení křoví před domem 
mladistvým. Stopy po zájmových a prověřovaných osobách této drobné trestné 
činnosti vedou k návštěvám nájemníků v menších bytech.  

10) Pan Pelej: Podle sestavy z účetnictví našeho SVJ za 1. až 3. čtvrtletí 2020 dosáhlo 
celkové zálohové „nájemné“  11 478 276 Kč a bylo o 680 522 Kč vyšší než za to 
období zúčtované náklady. Je to způsobeno hlavně tím, že v 3. čtvrtletí nenabíhaly 
téměř žádné náklady na teplo, protože topit se začalo až koncem září. Je téměř jisté, 
že celkové přeplatky budou i letos vyšší než celkové nedoplatky. 

11) Vzhledem k předpokládanému prodloužení nouzového stavu navrhl pan Šípek 
uskutečnit listopadové jednání výboru pomoci videokonference se SW MS Teams. 

 
30. 10 2020                  Zapsal: Šípek 


