
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 25. 3. 2021 

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) Paní Musilová oznámila, že ve středu 24.3.2021 proběhla montáž vzorového zábradlí 
a zasklení lodžie v Mazurské 526, byt č. 1. Provedení posoudí Ing. Valášek a pan 
Matula. O dalším postupu rekonstrukcí budou informace včas vyvěšeny. 

2) Ke stížnosti pana Karmazína na přistavování velkoobjemového kontejneru pod jeho 
okno. Kontejnery jsou už asi 20 let střídavě umisťovány před 519 a 524 tak, aby byla 
optimálně a přiměřeně rozdělena vzdálenost ke kontejnerům pro všechny obyvatele 
domu. Funguje to tak a žádný slušný člověk, dbající na pořádek v domě si dosud 
nestěžoval. Jednou za 2 měsíce je to snad k přežití i pro pana Karmazína. 

3) Pan Valášek: V měsíci lednu 2021 KONE v rámci servisní činnosti aktualizoval bez 
konzultace s VSV software výtahů a tím se změnil režim provozu tak, že se výtah po 
uplynutí cca 2 minut vždy vrací automaticky do přízemí. VSV požádalo technika 
výtahů o navrácení do původního stavu.  

4) Po kontrole nedoplatků záloh konstatujeme, že pandemie Covid 19 se negativně 
neprojevila v platební morálce a u žádného bytu nejsou evidovány dvě nebo více 
nezaplacených záloh po splatnosti.  

5) Pan Valášek navrhuje po dohodě s panem Matulou, že po topné sezóně provedou 
kontrolu a pasportizaci všech ventilů v technickém podlaží. Na základě stavu bude 
následně objednána výměna ventilů za námi vybrané, abychom předešli výměně za 
nekvalitní výrobky.  

6) Poděkování paní Triebeneklové, že na radnici vymohla údržbu zeleně a na její popud 
seřezali keře. Doporučujeme všem bydlícím, aby stížnosti na údržbu zeleně volali 
přímo panu Bukolskému (radek.bukolsky@praha8.cz, tel. 222 805 720, 724 886 496), 
který má na úřadu MČ Praha 8 na starosti okolí našeho bloku. 

7) Pan Šípek s panem Valáškem hledají náhradu za čidla nad vchody, které nesnášejí 
vysoký náběhový proud LED žárovek a je potřeba užít klasickou žárovku. Pan Šípek 
je chtěl nahradit jinými čidly, která jsou pro zátěž LED žárovkami vhodná, ty mají ale 
jinou montáž, pan Valášek je názoru, že bychom měli koupit rovnou celá svítidla i s 
čidlem, najde vhodná a doporučí je výboru. 

8) Tento týden přešel Skylink na vysílání některých programů v HD, to způsobilo 
několikahodinový výpadek příjmu více programů a Prima love několik dnů nemá zvuk. 

9) Výpadek proudu na hodinu a 23 minut dne 14. března byl podle informací dodavatele 
elektřiny PRE způsoben poruchou vysokonapěťového kabelu zásobujícího část 
Bohnic. 

10) Pan Pelej navrhl část usnesení příštího shromáždění vlastníků, kde dochází ke změně 
oproti minulým rokům. Stanovit zálohy na 2. polovinu roku 2021 „ve výši záloh na červenec 
až prosinec 2021, které budou buď v dosavadní výši, nebo budou mezi vlastníkem bytu dohodnuty 
se správcem podle spotřeby zjištěné pro vyúčtování hospodaření za rok 2020, s ohledem na počet 
bydlících osob, vývoj cen a na vývoj nákladů za 1. čtvrtletí 2021;“ 

 

 

25. 3. 2021                Zapsal: Šípek 


