
Zápis ze schůze výboru SVJ ze dne 2.3.2022
Přítomní členové: Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Marek Volf, Aneta Biskupová

Za KK: Miroslav Kazda, Vlasta Kallupová

__________________________________________________________________________

1. Střecha:

a. Výbor projednal stav střechy: stáří střechy a související závady, závady
v důsledku extrémního počasí, 6 vlastníků bytů nahlásilo škody způsobené
zatékáním ze střechy. Současně bylo třeba prodiskutovat přístup výboru
k opravám. Bude potřeba na nejbližším shromáždění členů SVJ projednat
strategický postup pro řešení větších oprav. Zařazeno na bod jednání.

2. Situace kolem vstupních portálů:

a. havarijní oprava dveří ve vchodě 1355/4 - dosloužil zámek, který otevíral
dveře, byla nutná urychlená výměna - dveře se otevřeli 1x z 10-ti případů.
Servisní společnost Richter s.r.o. neměla patřičný zámek skladem a objednání
by trvalo 3 týdny. Výbor tedy zajistil zámek vlastními silami a Richter s.r.o.
provedla odbornou instalaci.

b. průběh výběrového řízení na dodavatele nových portálů - po prodloužení
termínu v němž měli dodavatelé předložit nabídky jsme obdrželi pouze jednu
kompletní nabídku (osloveny byly 4 firmy), proto bylo vypsáno 2.kolo
výběrového řízení, kde byly osloveny další 4 firmy. O vývoji situace budou
vlastníci informováni na shromáždění.

3. Shromáždění vlastníků: termín následujícího shromáždění, tedy náhradního
shromáždění za 27.1. byl stanoven na 24.3.2022, od 18.00 v jídelně ZŠ Ke
Kateřinkám, k dispozici bude hlasovací zařízení.

Výbor se domluvil vzhledem k množství důležitých a neodkladných věcí, že je zájem
uspořádat ještě jedno shromáždění přibližně v květnu/červnu.

4. Písemné hlasování - Per rollam: menší body, které se nevejdou na program
shromáždění, budou řešeny per rollam v mezičase mezi shromážděními. Vyřešíme
takto problém s nedostatkem času na shromážděních.

5. Obdrželi jsme zdražení elektřiny od PRE (společné prostory) od 1.4. 2022 o 25,62% -
Jedná se řádově o desetikoruny na byt podle velikosti bytu. Výbor projednal nutnost
zvýšit zálohy a rozhodl, že bude posečkáno na vyúčtování služeb za rok 2021, které
by mělo být v brzké době..

a. Poznámka: od 1.1.2022 již došlo ke zdražení vodného a stočného o 6,4% -
navýšení také není zohledněné v zálohách.



b. Informace: budou provedeny kontrolní odečty spotřeby elektřiny ve všech 4
nebytových prostorech, které jsou SVJ pronajímány vlastníkům

V současnosti není účtována elektrická energie zvlášť, pouze v nájmu. Kontrolní
odečet bude proveden pro kontrolu, jestli není potřeba doúčtovat energii navíc.

6. Výbor na žádost člena SVJ projednal schválení instalace předokenních rolet v bytové
jednotce č.24, 1356/6 a na základě předložené dokumentace schválil tento záměr.

7. Bio odpad – SVJ obdrželo nabídku na umístění a vývoz popelnice na bio odpad zcela
zdarma. Otázka, zda mají vlastníci zájem o třídění tohoto odpadu, bude řešena
formou Per rollam.

8. Výbor zjišťoval možnosti lepšího zhodnocení finančních prostředků na spořícím účtu,
který máme vedený u Komerční banky. KB v tuto chvíli umí nabídnout pouze
investiční produkty, což je pro SVJ nevhodné. Byly proto poptány i další bankovní
domy a zajištěna výhodnější nabídka od Moneta Money Bank. Rozhodnutí zda SVJ
využije tuto nabídku bude řešeno Per rollam.

9. Revize požární ochrany: proběhla kontrola hasicích přístrojů, hydrantů a dveří.
V oblasti dveří byly odhaleny nedostatky a to zejména v kolárnách domu a několika
dalších místnostech, kde byly zjištěny dveře bez jakékoliv protipožární odolnosti.
Nutno dveře vyměnit nebo doplnit. Výbor schválil pořízení nových dveří ze svého
disponibilního rozpočtu.

10. Krátkodobé uskladnění věcí

a. Majitel bytu 1356/6/45 - uskladnění již bylo jednou prodlouženo, žádá o
prodloužení o 2 měsíce tedy do 10.4. Výbor prodloužení schválil.

b. Majitel bytu 1356/6a/116 - využívá prostor více než 2 roky, na opakované
výzvy k odstěhování svých věcí konstruktivně nereagoval. Věci budou
vystěhovány na náklady majitele, případně po dohodě je možná (placená)
nájemní smlouva na max 3 měsíce.

11. Pronájem volných sklepů - výbor odsouhlasil pronájem 2 volných sklepů

12. Pronájem komor - výbor prodiskutoval zvýšení nájmu za komory v majetku SVJ. Výše
nájemného byla totiž v minulosti odvozena od příspěvku do fondu oprav na m2 a po
navýšení tohoto příspěvku v roce 2021 dosud nebylo nájemné za komory upraveno.
Rozhodnutí zda dojde ke zvýšení nájmu bude obsahem Per rollam.

Příští jednání výboru se uskuteční 6.4.2022 v 18.30 v kanceláři SVJ


