
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 31. 3. 2022 

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

 

1) Sál pro shromáždění vlastníků je rezervován na 26. května. Šípek ověří, zda nebude 
využitý pro příjem uprchlíků. Pan Pelej potřebuje pro napsání obvyklého komentáře 
k hospodaření sestavy vyúčtování za rok 2021, paní Bubeníčková zjistí, zda je možné 
počítat pro pozvání na shromáždění a zjištění dalších informaci kontaktní osoby ve 
vchodech, paní Musilová nebo pan Valášek přednesou krátkou zprávu o rekonstrukci 
zábradlí lodžií a zasklení.  

2) Výbor schválil účetní uzávěrku k předložení shromáždění vlastníků. 

3) Výbor konstatuje, že správce dosud nereagoval na nesouhlas se zvýšením poplatku 
správci vyslovený v zápise z 24. 2. a pověřuje pana Šípka k podpisu faktury za správu 
pouze v případě, že zvýšení poplatku bude v souladu s platnou smlouvou t. j. o 3, 8 % 
inflace za rok 2021. 

4) Výpadek příjmu českých a slovenských televizních programů v pondělí 14. 3. byl 
způsoben poruchou na zařízení společnosti Skylink, která vysílá ze satelitu. 
Terestriální příjem byl bez výpadku. 

5) Paní Musilová vybrala za elektřinu měřenou podružnými elektroměry, pan Končický 
předal do pokladny náhradu za rozbité sklo dveří v Mazurské 524 od pana Bučka, 
který sklo rozbil na Štědrý den. 

6) Paní Musilová zváží, zda by bylo možné zásadní usnesení shromáždění vlastníků 
přidávat pro přehlednost jako přílohu stanov, příklad: doporučení pro stavební úpravy 
v bytech.  

7) Firma Cznet poskytující připojení k internetu v našem bolu začala v březnu 
s přepojováním stávajících zákazníků na optický rozvod. Po přepojení dosahuje 
rychlost 350 Mbps down a 150 Mbps up ačkoliv blok je zatím připojený na páteřní síť 
směrovým rádiovým pojítkem, po připojení bloku na optický kabel má být rychlost až 1 
Gbps v obou směrech. 

8) Postupně budou na chodbách vyměněny všechny staré klasické žárovky o příkonu 25 
W a svítivosti 250 lm za LED žárovky o příkonu 4 W a svítivosti 500 lm. 

9) Pánové Pelej a Valášek spočítají o kolik se zvýší příspěvek do fondu oprav za lodžie 
po zvýšení z 50 % na 100 % plochy lodžie a předloží zvýšení se zdůvodněním 
shromáždění vlastníků. Zvýšení příspěvku je nutné pro případné opravy na lodžiích. 

10) ČSOB zvedla výrazně úrok na spořícím účtu, pan Pelej vyzve správce, aby maximum 
peněz bylo uloženo na spořícím účtu a na běžný přesouváno jen v případě potřeby 

11) Pan Valášek podal zprávu o řešení problematiky bytu v Mazurské 521 a přípravách na 
jeho vyklizení od nadměrné požární zátěže. 

12) V kadeřnictví je od dubna nový nájemce a je potřeba odečíst poměrový měřič tepla, 
aby mohlo být provedené rozúčtování mezi nájemci. 

13) Pan Šípek zkontroluje u mzdové účetní, zda byl vyplacen zvýšený příspěvek na čistící 
prostředky za měsíce leden až březen, případně zajistí doplacení. 

 

 
 

4. 4. 2022                   Zapsal: Šípek 


