
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 16. 12. 2021 

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

 

1) Pan Pelej s panem Šípkem připravili nový rozpočet upravený o oznámené zvýšení cen 
tepla o 25 % od 1. 12 2021, očekávaní zvýšení nákladů na odvoz směsného odpadu o 
60 % (zastupitelé hl. m. Prahy následně zvýšili cenu odvozu o 86 %) a očekávané 
zvýšení cen dalších komodit. Rozpisy záloh s vysvětlujícím textem byly vhozeny do 
poštovních schránek a rozeslány poštou 13. 12. 2021. 

2) Vlastník bytu č. 30 v Mazurské 519 přislíbil rázné řešení problémů, výměnu zámku u 
bytu. Očekáváme velmi krizový den. Potom snad dojde ke klidu. 

3) Výboru se přihlásili noví majitelé bytu č. 5 v Mazurské 524 a přislíbili rázné řešení 
problémů s nevítanými návštěvníky. S nájemníkem sepíší smlouvu, kde bude jako 
jedna z podmínek uvedeno dodržování domovního řádu a klidu v domě. Jejich autorita 
se projevila už na prvních reakcích nájemníka a jeho „hostů“. Výbor zatím pozastaví 
objednávku kamer a bezpečnostní služby. Pokud by mělo dojít k jednání s novými 
majiteli zúčastní se ho kromě předsedy pan Matula, jako bezprostřední soused, který 
na problémy s nájemníkem upozorňoval už před 7 roky a paní Musilová. 

4) Pan Končický dohlédne na uvolnění pronajaté sušárny paní Malou, vymění vložku, 
pokud nemáme systémovou, objednáme ji. Současně vyzve paní Malou ke snížení 
požární zátěže jejího bytu. Výbor je ochotný jí pomoci s odstraněním neúměrného 
množství papírů, které brání vstupu do bytu. 

5) Až na 5 bytů byla ukončena výměna indikátorů pro měření tepla. Akce bude 
dokončena v lednu, výbor souhlasí s proplacením průběžné faktury. 

6) Bez dohodnutého ohlášení proběhla oprava závad zjištěných při revizi hromosvodu. 
Pánové Matula a Valášek následně zkontrolovali provedené práce a nezjistili závady. 
Pan Šípek zjistí u pana Křečka, pracovníka správce, zda dodavatel opravy předal 
všechny potřebné dokumenty. 

7) 1. 12. bylo výboru oznámeno podezření na uvolněné oplechování střechy nad lodžiemi 
Mazurská 525/526. Správce na naši žádost zajistil neprodleně opravu, při té příležitosti 
byly zjištěny další menší závady. Opravy oplechování byly opraveny ihned, na opravu 
dalších si výbor vyžádal cenovou nabídku, kterou schválil a opravy budou provedeny 
do jednoho měsíce. 

8) Pan Valášek oznámil, že 5. ledna bude provedeno vyčištění odpadního potrubí 
v Mazurské 521. Jeho ucpání způsobilo havárii v bytě v 1. patře. Obyvatelé se 
vyzývají, aby do odpadu nelili tuk a zamezili jeho ucpání nevhodnými látkami. 

9) Pan Valášek oznámil, že obdržel zásilku náhradních akumulátorů pro světla NO a 
opravil všechna vadná světla zjištěná při revizi elektro. Pan Šípek zajistí proplacení. 

10) Paní Bubeníčková oznámila změnu v obsazení úklidu, po výpovědi jednoho 
pracovníka z rodinných důvodů našla ihned náhradu, takže úklid je zajištěný. 

11) Paní Musilová upozornila na hnízdo potkanů před Mazurskou 526, bude objednána 
deratizace kolem celého bloku. 

 

 
 

20. 12. 2021                   Zapsal: Šípek 


