
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 30. 6. 2022 

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

 

1) Shromáždění je hodnoceno jako klidné a věcné. Účastníci přijali poměrně značné 
zvýšení záloh v důsledku zvýšení cen tepla o 25 % a odvozu odpadu o 90 % bez 
diskuze. Pan Šípek vyzval zapisovatelku, aby mu příště předložila zápis ještě před 
vytištěním k upřesnění některých formulací. 

2) O prázdninách se nebudou schůze výboru konat, v červenci výkazy pracovníků vyřídí 
pan Šípek a paní Musilová, v srpnu paní Bubeníčková a pan Matula.  

3) Forma realizace zvýšení dotací FO za lodžie schválené shromážděním vlastníků bude 
z důvodu nepřítomnosti pana Valáška, iniciátora této akce, projednána v září.  

4) Funkčnost výstupů na střechu, které slouží jako úniková cesta pro bydlící v bytech nad 
9. patrem prověří, opraví nebo navrhne způsob opravy pan Končický. 

5) Opravu závad zjištěných při kontrole protipožárních zařízení zajistí pan Matula. 

6) Pokračují problémy kolem bytu číslo 5 v Mazurské 524 a obyvatelé si opakovaně 
stěžují na pobyt nepřizpůsobivých osob, které páchnou a chovají se tak, že se jich děti 
a starší obyvatelé bojí. Vlastník bytu ve své poslední reakci na upozornění na 
problémy s návštěvníky jeho nájemníka a poškozování společného majetku tyto 
popřel. Pan Šípek navrhl výboru pokračovat ve smyslu §1184 NOZ. Po diskuzi bylo 
rozhodnuto, že budou využity kontakty na osoby se zkušenostmi v této oblasti a budou 
získány informace nutné pro správnou formulaci podání, aby v září mohla být podána 
žádost soudu k předběžnému opatření a nucenému prodeji tohoto bytu. 

7) Pan Matula zjistí, zda zbytky barev po rekonstrukci interiéru se dají použít a předá 
seznam odstínů v jednotlivých vchodech pro opravu vstupních prostor na podzim. 

8) Výbor rozhodl, že na vlastníkovi bytu ve 12. patře Mazurské 518 bude uplatněna 
náhrada za opravu špatně umístěného spoje stoupačky a zpátečky teplé vody i když 
tato závada vznikla při rekonstrukci bytu předchozím vlastníkem a současný vlastník 
byt s ní koupil. Závada způsobila, že teplá voda neobíhala a tekla nedostatečně teplá. 

9) Na požadavek objednání kontejneru na bio odpad není jednotný názor. Provozní 
technička správce zjistila podmínky přistavení. Kompromisem bude přistavení jedné 
uzamykatelné popelnice. Pan Valášek rozešle vlastníkům dotaz ke zjištění zájmu o 
tento kontejner. Jeden kontejner na bioodpad je již přistavený u Pomořanské 486. 

10) Pan Pelej požádal o předání osídlenosti bytů správci. Bude potřeba porovnat údaje 
správce s údaji zjištěnými v květnu 2022 a zvážit rozdíly. Pan Valášek zašle zjištěné 
údaje všem členům výboru. 

11) V Mazurské 518 stěny sklepních kójí v technickém podlaží sahají až ke stropu, což 
znemožňuje výměnu žárovek ve svítidlech a uzavření stoupaček nacházejících se 
v těchto kójích. Řešením je buď odstranění zábran nebo předání klíčů od těchto kójí 
výboru. 

12) Byly vyklizeny chodby a další společné prostory, kočárkárny a mopedárny 
v technickém podlaží. Odložené věci zaplnily velký kontejner. 

 

 
 

2. 7. 2022                   Zapsal: Šípek 


