
 

 

Zápis z jednání VSV 360 z 29. 9. 2022 

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

 

1) Výbor projednal návrh pana Šípka na zvýšení platů zaměstnanců, paní Bubeníčková 
uvedla, že uklízečkám končí smlouvy koncem roku a bude třeba je obnovit, předběžný 
návrh je zvýšení o 10 %, pan Pelej zváží možnosti a důsledky, padl návrh na zvýšení 
o 15 %, aby se zvýšení přiblížilo míře inflace. Rozhodnuto bude nejpozději v listopadu, 
aby paní Bubeníčková mohla včas připravit nové smlouvy. 

2) V celém bloku byly ve společných prostorách vyměněny téměř všechny klasické 
žárovky za LED. Zbývá několik sklepních kojí, kde je ohrazení až ke stropu, a 
pronajatá sušárna. Vyřeší pan Končický. Dále zbývají sklípky v 5. a 9. patrech, od 
těchto místností nemá výbor klíče. Pan Šípek nakoupí potřebný počet LED 4 W a 
pokusíme se je distribuovat prostřednictvím spolupracovníků v jednotlivých vchodech.  

3) Formu realizace zvýšení dotace FO za lodžie, kde bylo vyměněno zábradlí a 
provedeno zasklení, navrhnou do příští schůze paní Musilová a panem Valáškem. 
Zvýšení bylo již schváleno shromážděním vlastníků v květnu 2022. 

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

5) V prádelnách jsou ještě nefunkční pračky a odstředivky. Pan Končický je rozebere, 
odveze do sběru, peníze za šrot budou poukázány na účet společenství. 

6) Nájemník bytu číslo 5 v Mazurské 524 byl v červenci vystěhován. Pánové Končický a 
Valášek se sešli s vlastníkem, který se zavázal do konce září vyčistit a opravit malbu 
na chodbě ve 2. patře. Bude provedena kontrola, případně vlastník bytu bude 
upozorněn na svůj závazek. 

7) Pan Matula v červenci předal seznam odstínů barev v jednotlivých vchodech pro 
opravu vstupních prostor na podzim. Odstranil také závady zjištěné při požární 
preventivní kontrole. 

8) Pan Pelej upozornil, že vklad na účtech u ČSOB překračuje pojištěnou částku o 
zhruba 3,7 mil. Kč a bylo by třeba zvážit přesun části úspor na účty u jiných bank. 

9) Ke kontejneru na bio odpad bylo prodáno už přes 30 klíčů. Provedeme kontrolu, zda je 
bio odpad vyvážen ve slíbených termínech, tedy každé úterý. 

10) Výbor schválil návrh pana Valáška na postup při výměně vadných čipů. 

11) Pan Valášek zkontroluje, zda byla vyměněna na všech zvonkových tablech označení 
zvonků a případné nedostatky napraví. 

12) Zatím se nepodařilo vybrat firmu pro výměnu vodoměrů z důvodu nedostatku baterií 
pro vysílače při odečtu. Pan Valášek poptá firmy, které by byly schopny vodoměry 
vyměnit nejpozději do června příštího roku a zajistit i další s tím spojené služby. 

13) Pan Šípek sdělil, že pracovník AK Sluka mu mylně oznámil, že funkční období výboru 
již vypršelo. Výbor překvapilo, že správce, se kterým má společenství smlouvu, 
zadává takovou prověrku cizí firmě, ačkoliv má dostatek svých pracovníků, kteří mají 
mnohem více zkušeností a taktu než AK Sluka. 

 
 

1.10. 2022                 Zapsal Šípek 


