
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 27. 1. 2022 

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

 

1) Majitelka bytu číslo 2, Mazurská 521 byla převezena do nemocnice a je v péči 
zdravotně sociálních pracovníků. Postupně bude také řešena nadměrná požární zátěž 
jejího bytu. 

2) Vlastník bytu č. 30 v Mazurské 519 splnil svůj slib a nepřizpůsobivá obyvatelka se 
odstěhovala. 

3) V bytě č. 5 v Mazurské 524 došlo k uklidnění, ale podivné osoby tam stále docházejí. 
Na Štědrý den došlo opět k rozbití skla nových dveří, pachatel se přihlásil a je ochotný 
zasklení zaplatit. 

4) Byl přistižený mladík, který nám čmáral a sprejoval po bloku a taky po větracích 
šachtách garáží. Probíhá s ním přestupkové řízení. 

5) Přestavba bytu v Mazurské 526 probíhá v klidu, naše obavy z nadměrného hluku se 
nenaplnily. Vše kontroluje paní Musilová. 

6) Dvě majitelky bytu požádaly o dodatečné vyúčtování roků 2019 a 2020 a vrácení 
peněz se zdůvodněním, že v jednom případě v té době už v bytě bydlela jen jedna 
osoba a ve druhém případě už neměli psa. Výbor souhlasí se zohledněním těchto 
skutečností ve vyúčtování roku 2021 a předpisu záloh na rok 2022. Roky 2019 a 2020 
nebudou dodatečně vyúčtovány, protože termín pro reklamaci již vypršel. 

7) Byly projednány připomínky k doporučením k přestavbě bytu. Upravené bude 
předloženo shromáždění vlastníků ke schválení, aby doporučení bylo závazné a 
obyvatelé nebyli rušení nadměrným hlukem a nebylo narušováno společné zařízení. 

8) K neustálým připomínkám na problémy s příjmem televize předseda oznámil, že 
společenství vlastníků jen plní dostupnost TV signálu ze zákona a není kabelová 
společnost, která vybírá za dodávku TV signálu mnohonásobně větší poplatek. 

9) Odpověď paní Šachové vypracuje paní Musilová a bude jí zaslána cestou předsedy. 

10) Nevyužijeme nabídku Vodafonu na zavedení optické sítě v bloku, protože už jednu 
máme. Dva smluvní poskytovatelé připojení k internetu v bloku považujeme za 
dostatečnou konkurenci. 

11) Správce oznámil, že inflace byla v loňském roce 3,8 %, výbor rozhodl, že u všech 
nájemců nebytových prostor, u nichž byla ve smlouvě uplatněna možnost inflační 
doložky, bude nájemné na rok 2022 zvýšeno o 3,8 %. 

12) Pan Valášek oznámil, že všechny reklamace na nové zábradlí a zasklení byly 
vyřešeny a doporučuje proplatit poslední fakturu. 

13) Paní Musilová vybere peníze za užívání mandlu a prádelen. 

 

 
 

29. 1. 2022                   Zapsal: Šípek 


