
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 17.12. 2020 

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

 

1) Byl schválen plán schůzí výboru na rok 2021. 

2) Výbor hledá údržbáře, práce elektro, oprava zámků, zavírání stoupaček při havárii, 
vyhledání místa úniku vody. Do doby, než bude zaměstnán nový údržbář, budou tyto 
práce vykonávat členové výboru pánové Šípek, Valášek a Končický.  

3) Pánové Valášek a Matula navštíví byt pana Čermáka a zjistí, zda něco brání uvedení 
větrací šachty do původního stavu. 

4) Pan Šípek projedná stížnosti obyvatel Mazurská 524 na nepořádek a množství 
drobných závad a úmyslných poškození s vlastníkem bytu číslo 5 a požádá ho o 
zjednání nápravy. Pan Končický připraví návrh na instalaci kamer se záznamem, aby 
bylo možné zadokumentovat pachatele škod. 

5) V jedné garsoniéře se vyskytly štěnice. Vlastník hned objednal odbornou firmu, která 
byt vystříkala insekticidem a výskyt oznámil výboru. Následně byly odborně ošetřeny i 
okolní byty a byly v nich umístěny feromonové lapače. Další výskyt štěnic už nebyl 
zjištěn. Ošetření insekticidem se bude opakovat v lednu. Výbor děkuje vlastníkovi bytu 
za příkladné chování a okamžité oznámení výskytu, kterým umožnil vyhubení 
obtížného hmyzu. 

6) Jak postupně se dobudovává síť vysílačů v systému DVB -T2, ubylo stížností na 
rušení příjmu TV signálu v našem objektu. V severních Čechách byly zprovozněny 
vykrývací vysílače, a tak mohl být snížen výkon vysílače, který rušil 38. kanál. 

7) Pan Valášek oznámil, že dluhy na zálohách bytů nejsou velké a nevyžadují zásah. 
Závažnější dluh má pouze jedna provozovna, pan Valášek to projedná s nájemcem. 

8) Pan Valášek reagoval na poplašnou zprávu, o exekuci na náš blok, kterou zaslala 
společnost MI Estate adresně mnoha vlastníkům a zjistil na katastru, že se nezakládá 
na pravdě, napsal vysvětlení a rozeslal je všem vlastníkům, kteří poskytli společenství 
svou mailovou adresu. Vysvětlení bude také vyvěšeno ve vývěsce mezi Mazurskou 
520 a 521. 

9) Výbor rozhodl o zvýšení paušálu pracovníkům úklidu na čistící prostředky o 200 Kč 
měsíčně na jeden vchod na dobu dalšího půl roku. 

10) Paní Musilová projedná s dodavatelem připomínky pana Šípka ke smlouvě 
s dodavatelem nového zábradlí a zasklení lodžií. Jedná se hlavně o vyřízení záboru 
pozemku. Pokud budou mít nějaké připomínky k této akci v jejím průběhu vlastníci, 
budou je vyřizovat paní Musilová a pan Valášek.  

11) Pan Šípek se pokusí prostřednictvím provozní techničky správce přiobjednat 
přistavení dalších dvou kontejnerů na směsný odpad před Mazurskou 524 a před 
Ratibořskou 14 na dobu svátků, aby se předešlo jejich přeplňování a nepořádku kolem 
nich. 

12) Byly provedeny odborné prohlídky výtahů v Mazurské 517, 519, 520, 524, 525 a 526. 
Nabídka na odstranění zjištěných závad od firmy KONE, která provází servis výtahů, 
je za 53 tisíc Kč. 

 
 
 

20. 12. 2020                Zapsal: Šípek 


