
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 26.11. 2020 

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

 

1) Správci bude odevzdán rozpis funkcionářských odměn na 1. pololetí 2021. 

2) Z důvodu omezení kontaktu mezi lidmi a obavy před přenosem nákazy nebude 
provedena na letošní rok plánovaná renovace vstupních prostor.  

3) Paní Malé napíše pan Šípek, aby podala zprávu, jak je daleko s vyklizením bytu od 
nebezpečné požární zátěže. Pokud byt není vyklizený bude jí zvýšen nájem na 
pronajatý společný prostor. 

4) Pracovníkům úklidu byl zvýšen příspěvek na úklidové a dezinfekční prostředky o 200 
Kč na měsíce říjen až prosinec 2020. Paní Bubeníčková zváží mimořádnou odměnu. 

5) Pan Šípek bude u dodavatele urgovat vyřízení reklamace na opatření proti zatékání 
na lodžii paní Šachové. 

6) V Mazurské 517 došlo opět k ucpání kanalizace, tentokrát kuchyňského odpadu. 
Odpad ucpalo množství tuku. Ve vchodu byla vyvěšena výzva obyvatelům, aby 
nevylévali tuk do odpadu a bude provedena kontrola příslušných domácností. 

7) Na podzim 2021 budou muset být vyměněny poměrové měřiče tepla, protože skončí 
životnost jejich baterií. Výbor zatím obdržel nabídku od dosavadního dodavatele 
měřičů a odečtů, vzhledem k výši nákladů opatří pan Valášek další nabídky. Nová 
zařízení by měla mít komunikační zařízení, která budou už splňovat možnost 
měsíčních odečtů podle směrnice 018/2002/EU z 11. prosince 2018. Tyto odečty 
budou povinné od roku 2027, životnost baterií v měřičích je 10 roků. Zařízení musí být 
kompatibilní s vysílači vodoměrů. 

8) Pan Pelej vyslovil nespokojenost s nápravou přerušené větrací šachty v kuchyni. Pan 
Valášek vyzve pana Čermáka k nápravě nebo předložení podpisů všech vlastníků 
bytů na přerušené větrací šachtě. Výbor se bude případem zabývat na prosincové 
schůzi. 

9) Pan Valášek oznámil, že dluhy na zálohách nejsou velké a nevyžadují zásah. 

10) V Mazurské 524 pokračují problémy s nepořádkem a drobnými škodami, při příští 
závažné události budou problémy oznámeny Policie ČR. 

11) Paní Musilová oznámila, že s panem Valáškem připomínkovali návrh smlouvy na 
dodávku a montáž nových zábradlí a zasklení lodžií, po vypořádání připomínek 
s dodavatelem bude smlouva předložena výboru ke schválení.  

 
 
 

30. 11. 2020                Zapsal: Šípek 


