
Zápis ze scltůze shromriždění společenství vlastaíků jednotek domu Františka Diviše 1427,
l04 00, Praha 10 - Uhříněves

Datum konání :29.3.2011 v 19,00 hod

Místo konání : Švejk restaurant U Karla, Přátelství 155, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Účast vlastníků - 6a,2 Yo l z taho 3QVo vzastoupení /

Průběh schůze dle programu :

l ) ZahÁ:-:elía prgz_§-ng§.

Schůze bylazahájena v 19,15 hodin úvodem a prezencí přítomných vlastníků.

2)_P"ied,L_ožp:tízff áyy_p*lq,_o__sp*o""daře,.{[§[J,aar_qk2_BJ0*
Všem přítomným byla předloženazpráva o hospodaření za rok 2010.

Nikdo z přítomných neměl dotazy.

3 ) ť-rebl_eď"p_p_rp_b_ě_bJý.qh-t=eyjzí_c.!ť_9_qp{ey_,?§b*v.*{_o__9_g2Plg"

P. Kruta podal slovně informace o proběhlýc,hrevizích. Dokumentace k revizím má částečně
u sebe p.Kruta a částečně Interma.
1 x ročně se provádí revize komínů, hydrantů a hasicích přístrojů.
1 x 5 let se provádí revize elektrických rozvodů.
Roční rcvize za minulý rok byl provedeny.

4)§áuh_\?zilve}L.qpo,ří_citlo_úĚlu.p_to,ío__{!d_._op__r,a_v*

Výše fondu oprav dle přiložené zprávy o hospodaření je 75 Ta Kč. S návrhem nazaložení
spořícího účtu pro fond oprav souhlasí 100% přítomných vlastníků.
Navrženy 2 varianty počtu osob,které budou mít přístup k účtu. Varianta 2 osob oproti
variantě 3 osob s přístupem k účtu nakonec odhlasována 100 % hlasů. Po vzájemné dohodě
odhlasováno 100% hlasů, že přístup k účtu bude mít paní Husákováapani Slavíková.

5.)Jg&rg+p*"_"gp"Igb_íltqjjgj_c_h;p__k!p_4$g_í'9'h

Učastníci schůze byli informováni o reklamačních protokolech k provedeným
reklamacím.Týo protokoly jsou uloženy na počítači u pí.Slavíkové a samozřejmě v Intermě.
Na vyžádání je paní Slavíková vytiskne a předá jednotliw.im vlastníkům.
Následuje diskuze ohledně řešení reklamací a přístupu Inermy.
Pan Heřman nemá dořešenou reklamaci ohledně špatného spádu podlahy v garéňi a
následnému zatékatí vody dovnitř garáže. Napíšeme znovu na Intermu,aby závadu vyřešila.
Dle lyjádření p, Bahníka,ktery se byl nazávaďllpodívatje sklon v pořádku,ale uvedl,že věc
ještě dořeší. Pokud se neprovede úprava podlahy,budeme požadovat provedení izolaěního
nátěru.
Pan Vrchota upozornil na nedořešenou reklamaci vadných dveří na chodbě vedoucí od rrytahu
ke garěňimve vchodě 1427l54K.Tato závada jižbylanahlášena a opravena,nicméně pan
Drobec zjistil špatnou montáž pantů a proto futo reklamaci budeme znovu hlásit.
K přítomnosti vody ve qýtahových šachtách - u pí.Slavíkové je k dispozici dokumentace o
průzkumu půdy stran vlhkosti, provedené předzahájením stavby. Podano lrysvětlení
Ing.DrbohlavazIntermy a s panem Drobcem dohodnuto sledování případného výskytu



_
l

vody,zejména po deštích. Pokud se voda bude objevovat,Irrterma udělá izolační nátěr ve
výtahol}ch šachtích.

6 ) Provozryí_informap_g
Připomínky k pořádku v domě a okolí. Vlastníci upozoměni na občasný nepořádek v domě /

např. nanesené bahno / a qýskyt nedopalků v trávě pod balkony,hlavně u vchodu 1427l54L,

Pan Drobec nahlásil rozbiý zámekve vchodě 1427ls4L.Dohodnuto koupení nového zámku
po zjištění možných cenových variant,
Úpraly balkonů _ dle individuálního rozhodnutí vlastnílců l např. dlažba na balkonech l,ale
úpravy,které změni vnější vzhled l napí. zasklení lodžií l ažpo souhlasu ýboru SVJ.
Vlastníci informováni o možnosti finančního odškodnění při úrazu na veřejné komunikaci na

izemíměstské části Praha 22.B|lžši informace budou vyvěšeny nanástěnkách ve vchodech.

Ve věci vysazování zeleně kolem domu dohodnuto vysazováni max .keřŮ / ne stromŮ / a

s ohledem na bezproblematické sekrání trávy v okolí qýsadby.
Připomínka k chybějícím lavičkám u pískoviště za domy směrem k bíló montované hale.Podle

informací byly lavičky v zadíni stavby,ale dosud nejsou umístěny. Bude odeslán dotazna
Intermu.
Vlastníci informováni o možnosti ukládání bioodpadu do 3 hnědých popelnic,které jsou

umístěny u předního domu při vjezdu zhlavnt silnice. Vlastníci požádžŇ o řídění odpadu a

neukládání věcí mimo popelnice.
pojištění našeho domu. Máme smlouvu u ČSOB,která je uzavřenana Býové druŽstvo

Universum a spoluvlastníky.Dle p.Kruty má pojištění dobré podmínky a s pojišťovnou jsou

dobré zkušenosti.
Podíl vlastnictví BD Universum v našem SVJ klesá. Kdykoli můžeme smlouvu uzavfft jinde.

Pí.Slavíková prověří pojistné podmínky. Smlouvu o pojištění Lze zaslat emailem na poŽádanÍ.

ohledně zapnuti kotlů na topení bylo dohodnuto,že se kotle budou zapítat dle aktuální
dohody a potřeb vlastníků,zatím je dohodnuto nastavení 13 st. Celsia. Při potřebě topení

vlastníci dají vědět pí Husákové / vchod |427l54Ki nebo pí.Slavíkové / vchod 1427l54L l,
které zapnutí topení dohodnou s panem Knitou ěi panem Drobcem.

7 ) Návrh na yyroJnpní náklq4]+ ú!ol\l

Pí.Slavíková podla návrh na vyrovnání nakladů ýboru /tj. drobná vydání jako hovomé, papír

do tiskárny atd. l.Navrhlajednorázovou odměnu členům výboru ve výši 200 Kč na osobu.

Pan Krůta poradil ňizenirežijního fondu pro činnost výboru v částce např. 5000 KČ na rok.

Návrh byl schválen všemi hlasy s částkou 5000 Kě na rok. Doložení výdajů výboru bude vŽdy
na schůzi shromáždění nebo napožádárnkdykoliv během roku.

s )U*g§"*aíyŘL

panem Krůtou a panem Drobcem byl podan návrh,kteqý nebyl pŮvodně na programu a to

zabezpečení kotelen zŤízetimpoplachového systému čidly na CO, únik zemniho plynu, kouře

a vody. Aktivace čidel se nahlásí po telefonu určeným osobám. Předběžně vybrána fa

Jablotron s cenou cca 12 700 Kč na kotelnu. Cena by se uhradila z přeplatkŮ zaplyn, které by
měly letos vzniknout změnou dodavatele plynu s nižší cenou.

Zmíněnataké nutnost následných servisních prohlídek lkalibrace čidel,kontrola fimkce /.

přesná nabídka bude všem zaslénaemailem.
S návrhem souhlasí všichni. S platbou z přeplatků souhlasí také všichni.



Jelikož tento bod nebyl na programu,budou poádátno vyjádření nepřítomní vlastníci.

V ávěrečné diskuzi byla ještě vznesena připomínka k špatně položené dlaŽbě po chodbách

v domě. Tato závadaje take na,hlášenana Intermě a budeme poŽadovat její odstraněnÍ.
pan Heřnannabidl možnost zailzenipojištění domu i jiných pojištění.

By1o poděkováno panu Drobcovi a p-Knitovi za jejich práci,

ZáNérembylo poďěkováno také všemúčastníkům schůze za jejich účast.

Schůze byla skončenave 20,10 hod-

Schuzi řídila: Markéta Slavíková /rt'' JÓ-Vr*/

Zapsal: Miroslav N ápravník

8poí.ěen!tYí Yla.tnílů
|ednotrt Františka DiYíš. 1{27

Františka Divi§e l427
10,{ 00 Praha 10 - Uhříněves

lČ: 720 68 77§


