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Zápis	  ze	  zasedání	  výboru	  a	  kontrolní	  komise	  SVJ	  ze	  dne	  15.	  6.	  
	  
Omluven:	  
František	  Rajský	  
	  
Obsah:	  

-‐ Budova	  U	  –	  na	  nástěnku	  bude	  vyvěšen:	  
o seznam	  bytů,	  ke	  kterým	  chybějí	  kontaktní	  údaje	  
o zkrácený	  zápis	  ze	  schůze	  všech	  vlastníků	  

-‐ SVJ	  založilo	  vlastní	  účet	  u	  FIO	  banky:	  
o Austis	  byl	  již	  informován	  –	  rozešle	  do	  konce	  měsíce	  nové	  zálohy	  +	  oznámí	  změnu	  účtu	  

-‐ Pořadí	  a	  priorita	  investic:	  	  
1. Čipový	  systém	  vstupních	  dveří	  –	  objednání	  schváleno	  výborem	  -‐	  4	  pro,	  0	  proti,	  0	  se	  

zdrželo	  
2. Zabezpečení	  garážových	  vrat	  –	  objednávka	  s	  odstupem	  měsíce	  či	  dvou	  -‐	  schváleno	  

výborem	  -‐	  4	  pro,	  0	  proti,	  0	  sezdrželo	  
3. Přestavba	  garáže	  za	  účelem	  zrušení	  nutnosti	  EPS	  nebo	  montáž	  dodatečné	  TV	  antény	  -‐	  

diskuze	  v	  posledním	  kvartálu	  2015,	  dle	  stavu	  financí	  
-‐ Investice	  do	  drobného	  majetku,	  nutno	  koupit:	  

o Stojany	  na	  kola	  do	  koláren	  
o Vysoké	  štafle	  
o Drobné	  zahradní	  nářadí	  

-‐ Objednaná	  zahradnická	  firma	  dočistí	  zbytek	  plevelu	  příští	  týden	  
-‐ PH	  bude	  mít	  schůzi	  s	  p.	  Kašparem	  (Skanska	  reklamace)	  v	  průběhu	  týdne:	  

o Kontrola,	  zda	  neteče	  při	  dešti	  do	  výtahu	  
o Kontrola	  střech	  obou	  budov	  
o Zatékání	  na	  balkony	  

-‐ p.	  Štembera	  –	  překontroluje	  tlak	  vody	  v	  budově	  V	  
-‐ Na	  webu	  bude	  zveřejněno:	  

o Známé	  závady,	  stav	  jejich	  řešení	  
-‐ Sběr	  kontaktů	  a	  jmen	  na	  zvonky,	  poslední	  termín	  stanoven	  na	  30.	  6.	  2015	  
-‐ Reklamní	  plochy	  ve	  výtahy	  –	  jednohlasně	  výborem	  zamítnuto	  -‐	  0	  pro,	  4	  proti,	  0	  se	  zdrželo	  
-‐ Výzva	  od	  kontrolní	  komise	  -‐	  kontrola	  požárních	  revizí	  
-‐ Diskuze	  o:	  zákazu	  parkování,	  přepisu	  smluv	  telefonů	  ve	  výtazích	  na	  SVJ,	  smlouvě	  s	  Austis,	  

hodnocení	  Shromáždění	  
	  
Další	  schůze	  výboru	  se	  bude	  konat	  v	  pondělí	  13.	  7.	  2015,	  hlavním	  tématem	  bude	  zeleň	  v	  okolí	  
budov.	  
	  
	  
V	  Praze	  dne	  21.	  06.	  2015.	  

v.r.	  Anton	  Kuzmin	  
	  


