
 

 

Zápis z jednání VSV 360  24. 11. 2022 

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

 

1) Výbor rozhodl využít nabídku ČSOB na založení termínovaného vkladu ve virtuální 
pobočce s úrokem 6,36 % na půl roku a pověřil jednáním v bance pány Peleje a 
Šípka.  

2) Správce oznámil, že teplo zdražuje od 1. 12. o dalších 15 %, proto bude nutné zvýšit 
zálohy od 1. 1. 2023, pan Pelej připraví změněný rozpočet, pan Šípek projedná 
termíny se správcem.  

3) Pan Valášek předložil návrh na zvýšení příspěvku do fondu oprav pro byty, ve kterých 
bylo vyměněno zábradlí lodžie a byla zasklena. Podle vyjádření správce se změnou 
spoluvlastnického podílu by museli souhlasit všichni vlastníci, proto bude toto zvýšení 
formulováno jako dodatečný příspěvek do fondu oprav. 

4) Pan Pelej předložil návrh zvýšení funkcionářských odměn o 10 % u všech členů 
výboru, v tom smyslu bude upraven rozpis pro příští rok. 

5) Pan Valášek předložil návrh zadávací dokumentace výběrového řízení na výměnu 
vodoměrů, která je nutná, protože jim projde certifikace. Pan Šípek vytkl několik chyb 
a doporučil využít nabídku stávajícího dodavatele s poukazem na výhodnou cenu, 
která se za 5 roků zvýšila jen o necelých 5 %. To výbor 5 hlasy odmítl s tím, že 
požaduje výběrové řízení podle stanov. 

6) Pan Šípek referoval o postupu odstraňování závad na výstupech na střechu, 
předpokládá se dokončení do konce roku. 

7) Pan Končický projedná s Ú MČ Praha 8 ochranu trávníků v Ratibořské ulici proti 
parkování vozidel. 

8) Pan Šípek informoval o problémech se stavebními úpravami v Mazurské 523, kde už 
delší dobu teče z kanalizace do bytu v 6. patře, stavební úpravy byly prováděny v 7. a 
8. patře a není možné určit, která firma odpadní potrubí poškodila. Oprava bude muset 
být hrazena ze společných prostředků. 

9) Pan Šípek navrhl, aby se společné prostory uklízely za denního světla a tím se snížila 
spotřeba elektřiny, to bylo odmítnuto s tím, že na úklid je nejvhodnější doba večer, kdy 
nikdo nechodí. 

10) Paní Bubeníčková oznámila, výpověď jedné uklízečky z rodinných důvodů, vyvěsí 
náborové letáčky do výtahů. 

11) Paní Musilová předala do pokladny peníze vybrané za klíče k bio popelnici. 

12) Pan Končický informoval o problémech s bezdomovci, kteří přespávají pod lodžiemi. 
 
 
 
 

26.11. 2022                 Zapsal Šípek 


