
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 28. 4. 2022 

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

 

1) Paní Bubeníčková obvolala všechny spolupracovníky ve vchodech a shodli se, že 
není třeba informační schůzka. Informace a pozvánky s formulářem plné mocí a 
podklady pro kontrolu a získání nových kontaktů, osídlenosti a počtu psů, nápisů na 
zvoncích a dohodou o provedení práce jim budou vhozeny do schránek do poloviny 
měsíce. Smlouva na pronájem sálu bude podepsána příští týden, prezenční listiny 
připraví pan Valášek, spolupracovat u prezence bude pan Končický, zapisovatelkou 
jmenuje výbor paní Bubeníčkovou.  

2) Paní Musilová předala zprávu o opravě zábradlí a zasklení lodžií, kterou přečte na 
shromáždění, zkrácená informace bude převzata do podkladů ke shromáždění.  

3) Pan Pelej připraví stručnou zprávu o hospodaření do informace ke shromáždění.  

4) První květnový týden bude provedena odborná zkouška u 5 výtahů. Výtah bude mimo 
provoz asi 3 hodiny, oznámení o odstávce bude vyvěšeno předem, vždy vedle výtahu. 

5) Shromáždění bude navrženo, aby náklady na poštovná při korespondenci mezi 
správcem a vlastníkem bytu bydlícím na jiné adrese byly hrazeny vlastníkem. 

6) Shromáždění bude předloženo ke schválení zvýšení dotace fondu oprav z lodžií, když 
se bude platit za celou plochu nikoliv jen polovina jako dosud. Zvýšení pro Mazurskou 
516 až 519 a pro Mazurskou 520 až 526 dopočítá pan Pelej. 

7) Zvýšené náklady na úklidové prostředky za měsíce leden až březen byly proplaceny 
dodatečně po urgenci u nové mzdové účetní, za zpoždění se omlouváme. 

8) Problémy v Mazurské 524 trvají, sklo vchodových dveří v Mazurské 525 bylo brutálně 
rozbito den po zaslání faktury za opravu snímače čipů vlastníku bytu č. 7 a je vysoce 
pravděpodobné, že to provedl některý z návštěvníků nájemníka nebo on sám ze 
vzteku, dále bylo opět poškozen samozavírač dveří 524. 

9) Bylo upraveno uchycení paraboly, kterou jsou přijímány programy šířené v rozvodu ve 
formátu DVB-T, vichřice by neměla jí už posunout. 

10) Na chodbách Mazurské 516 až 524 byly vyměněny klasické žárovky za LED 4 W. 

11) Shromáždění bude předloženo ke schválení Doporučení pro přestavbu bytu a 
potvrzení zákazu bourání panelů z roku 2013. 

12) Shromáždění bude předložena k posouzení žádost paní Miholové na úpravu bytu 
spojenou s bouráním nosných panelů. 

13) Pan Valášek informoval o opravě domácích telefonů, pokud závada je způsobena 
uživatelem bytu, hradí náklady na výměnu. Výbor schválil nákup 3 domácích telefonů 
pro případné další opravy. 

14) Ještě do prázdnin bude provedeno vyklizení chodeb a dalších společných prostor, 
kočárkáren a mopedáren. Bude vyvěšena výzva k odstranění věcí, které do těchto 
místností nepatří s termínem 14 dnů na odstranění.  

 

 
 

4. 5. 2022                   Zapsal: Šípek 


