
Zápis z jednání výboru SVJ dne 30.11.2022
Přítomni za výbor: Marek Volf, Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Aneta Biskupová
Přítomni za kontrolní komisi: p. Kyselý, pí. Kallupová
Přítomni jako hosté: p. Zurek
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Umístění návnad proti hlodavcům v prostoru kontejnerů
● Umístily se staničky 3 do uzamykatelného prostoru kontejnerů, ale byly do 2 dní ukradeny.

Budou tedy pevně připevněny.

2. Úprava přerostlé zeleně kolem kontejnerů a dveře kontejnerového prostoru
● Keř pod okny a u popelnic je třeba řešit v součinnosti s městem
● Řešení páky zamykání dveří kontejnerů - obdržena nabídka na 3.800,- bez DPH, výbor

objedná

3. Kvalita úklidu
● Zjištěná nedostatečná kvalita úklidu v některých případech (zejména chodeb). Bude

upozorněn dodavatel a s odstupem zkontrolován kvalitativní posun

4. Smlouva na reklamu cukrářské výrobny
● Nájemce je ochoten hradit částku maximálně 200 Kč/ měsíc
● Výbor se dohodl, že “při navržené částce nebude smlouva podepsána”

5. Nepovolené užívání sklepa ve sklep. místnosti č. 7
● proběhla výzva na vyklizení
● nikdo se k tomu nepřihlásil - někdo ho ale v minulosti zabral a nechal tam své věci
● sklep bude tedy vyklizen

6. Řešení situace se ztrácejícími se koly ve vchode 6 (kolárna)
● ztratily se 2 kola, uvažuje se o výměně zámku, klíčů a vyvěšení seznamu, kdo klíč má

7. Údržba kolem domu
○ čtečka čipů vchod 6  3-5 tis Kč - výbor objedná
○ panty zadní vchod 6 - opravit stejným způsobem jako 4a - firma Volmut - výbor objedná
○ výměna samozavírače 4a hl. dveře  - také Volmut - výbor objedná
○ chybějící alu kličky u oken na chodbách (cenová nabídka viz email) - 4-6 ks po 1800,-CZK -

výbor objedná
○ opálený vypínač (6a dole u výtahu) - drobná oprava

8. Pronájem chodby ordinace/doktoři - pro info, k diskusi ve výboru
● Není jasné, jestli si ordinace platí si energii na chodbu, úklid ale platí SVJ

9. Žádost o povolení reklamy na odběrové centrum nově sídlící na zdravotním středisku
● umístění polepu na plexisklo u vstupu na středisko bude umožněno po předchozím schválení

grafické podoby, umístění na fasádu 4a ale nebude povoleno

10. Popelnice domu 1357, 1358
● probíhá vyjednávání navýšení nájmu - viz rozhodnutí na shromáždění

11. Díry ve fasádě od ptáků
● bude zajištěna prohlídka ze strany dodavatele a konkrétní nabídka s návrhem způsobu opravy

12. Nutná oprava jedné místnosti se sklepy
● bude potřeba získat nabídku řešení dokotvení aktuálních příček, nebo instalaci plechových

příček
● bude potřeba srovnat podlahu - až 20 cm rozdíl

Další termín schůze výboru bude stanoven v lednu 2023


