
Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu
Františka Diviše 1427, Praha

Datum konání:  21. 11. 2019

Místo konání:   Café bar U Karla, Přátelství 155, 104 00, Praha 10 – Uhříněves

Účast vlastníků:  38%

Průběh schůze dle programu:

1) Zahájení a prezence

Schůze  byla  zahájena  v 19,15  úvodem  a  prezencí  přítomných  vlastníků.  Kvůli  nízké  účasti  bylo

shromáždění  prohlášeno za neusnášení schopné.

2)  Předložení zprávy o hospodaření SVD za rok 2018

Všem přítomným vlastníkům byla předložena zpráva o hospodaření za rok 2018 a sděleny aktuální

zůstatky účtů k 21. 10. 2018 (běžný účet SVD – 338 660 Kč, spořící účet SVD – 967 156 Kč).
Zpráva o hospodaření nemohla být kvůli neusnášení schopnosti odsouhlasena.
Bude předložena na schůzi SVD v roce 2020.

3)  Přehled o proběhlých revizích a opravách v roce 2018

Revize proběhly v pravidelných intervalech podle rozpisu (zajišťuje p. Krůta). Během roku provedeny

drobné opravy a výměny čidel a žárovek.

      

4) Plán oprav a investic na rok 2020

V plánu zůstává oprava dlažby v domě a kolem domu. 
Po zimě posoudíme stav dlažby v zádveří vchodu K, která byla opravena v rámci reklamace letos.
V plánu je  oprava (broušení) betonu u vchodu L.
Výměna světel za LED svítidla bude provedena letos v zimě nebo příští rok.
Platba do fondu oprav se zatím zvyšovat nebude. O navýšení budeme jednat na příští schůzi.
Vlastníci  informováni  o provedeném seřízení STA. Seřízení  stálo  44 000 Kč. Součástí  byla montáž

bezpečnostních prvků a instalace trojnožek.

5) Informace o vyúčtování spotřeby vody

Přítomným byla předložena tabulka rozdílů při fakturaci studené vody. Za poslední zúčtovací období

rozdíl klesl, ale nadále zůstává vysoký. V letošním roce se měnily jak bytové, tak patní vodoměry.

Výbor bude rozdíl sledovat i nadále, důležité bude vyúčtování za období 2019/2020.
Dále byl přítomným předložen protokol s rozborem vody. Dokládá nezávadnost vody.
Kontrolní přeměření patních vodoměrů nebylo provedeno kvůli ceně za přeměření.

1



6) Diskuze – jednotlivé body od vlastníků jednotek

Hluk  v domě – dupání, hra na hudební nástroje. Vzhledem k chabé zvukové izolaci v domě je vše

slyšet. Proto prosím všechny o ohleduplné chování k sousedům (vyvarovat se dupání, hrát na hudební

nástroje v rozumných časech aj.).
  
Hluk v okolí domu – Diskutována stížnost na velký hluk dětí na ploše pod balkóny, někdy trvající do

večerních hodin. Prosím rodiče, aby dohlédli, aby děti nehlučely nadměrně. Rodiče dětí, které nejsou

z našeho  domu,  kontaktuji.  Bude-li  mít  někdo  z  vlastníků  s  hlukem  problém,  bude  kontaktovat

M. Slavíkovou. Dále prosím rodiče dětí z našeho domu, aby nenechávali kvůli bezpečnosti otevřené ani

přivřené vchodové dveře.

Úklid domu – vznesen dotaz na spokojenost s úklidem. Bez připomínek. Při nespokojenosti s úklidem

kontaktovat M. Slavíkovou.

Nepořádek  u  popelnic –  jako  na  loňské  schůzi  diskutována  možnost  montáže  zamykacích  vrátek

k popelnicím pro zamezení vstupu cizím osobám. Kontaktovat předsedy okolních domů a p. Krůtu.

Parkování – zkusit zjistit majitele nepoužívaného auta a možnost přeparkování.

Dětské hřiště – zmíněna možnost využití zelené plochy nedaleko domů k hraní dětí. Bude záležet na

dohodě úřadu a majitelky pozemku. Na plochu u pískoviště bude na jaře zakoupen plastový domeček

na hraní.

Protékání  uzávěrů teplé  a  studené vody – v některých bytech netěsní  hlavní  uzávěry  vody.  Bude

kontaktován p. Plza kvůli cenové nabídce na hromadnou výměnu uzávěrů. Prosím vlastníky o kontrolu

těsnosti uzávěrů a také o občasné odvzdušnění ventilů od kalorimetrů.

Betonová plocha u vchodu L – bude nutné zbroušení (plánovaná oprava).
 
Samozamykací zámky u předních vchodových dveří – zatím se montovat nebudou. Dále se shání firma

na montáž lišty na hranu dveří proti vypáčení.

Hmyz v domě – v domě se objevují malí černí „červi“. Prosím vlastníky o kontrolu komor a garáží, aby

někde nebyla skrytá hnízda. V jednom ze zadních domů se červi dostali i do bytů.

Teplota a tlak vody – nízký tlak může způsobit  zanesené sítko v kohoutcích.  Při trvajících obtížích

volejte p. Drobce nebo M. Slavíkovou.

Zeleň v okolí domu – vznesen dotaz na ořech na travnaté ploše pod balkóny. Jedná se o náletový 

strom. Bude stříhán, aby nenarostl do velké výšky.

Umísťování  věcí mimo sklepy – prosím o odstranění věcí z chodeb v přízemí, které jsou mimo sklepy.
 
7) Závěr
Závěrem bylo přítomným poděkováno za účast a schůze byla skončena ve 21,45.

Schůzi řídila: M. Slavíková

Zapsala: M. Slavíková
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