
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Františka
Diviše 1438 Praha

Františka Diviše 1438, 104 00 Praha - Uhříněves

Datum konání: 29.09.2022 v 19:00 hod.

Místo konání: prostory před garážemi u domu 1438/54, 104 00 Praha - Uhříněves

Dle předloženého programu:

1. Zahájení, prezence.

2. Navýšení záloh

3. Oprava/servis výtahů po 14 letech

4. Stříhání živého plotu

5. Provozní záležitosti

6. Diskuze, závěr

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. SVD bylo na základě provedené prezence usnášeníschopné - 51,8822% účast.

2. Navýšení záloh
A/ Zálohové platby energií - po vzájemné dohodě bylo rozhodnuto počkat na vyúčtování

nákladů domu. V případě potřeby bude následně svoláno mimořádné shromáždění, kde
domluvíme další postup.

B/ Fond oprav - s ohledem na rostoucí náklady na údržbu domu bylo navřeno navýšení platby
do fondu oprav za účelem vytvoření rezervy pro budoucí nezbytné opravy domu a jeho
součástí.

Návrh: Zvýšení platby do fondu oprav o 20%.
Hlasování: 100% souhlasí.

3. Oprava/servis výtahů po 14 letech
Na základě provedené odborné revize obou výtahů bylo doporučeno provést servisní opravu za
účelem prodloužení jejich životnosti. Jedná se o první větší servis za 14 let jejich provozu.
Cenová nabídka platná do 29.9.2022 od firmy MSV Liberecs s.r.o. je cca 93.000,-/výtah.

Celková výše investice pro oba výtahy včetně materiálu a práce je cca: 186.000,-Kč bez DPH.
Detailní informace je možno vyžádat u předsedy výboru SVD.

Návrh: Provedení servisní opravy za účelem prodloužení životnosti výtahů.
Hlasování: 100% souhlasí

4. Stříhání živého plotu na hranici pozemku v prostoru za domem během říjen / listopad v závisloti
na počasí a po opadání listí.

5. Provozní záležitosti:

A/ Pojištění domu - předseda informoval o změně pojištění. Aktualizace pojistné smlouvy byla
nutná z důvodu vyšší hodnoty nemovitosti proti roku výstavby a rostoucím nákladům v případě
plnění. Detailní informace na vyžádání u předsedy výboru SVD.



B/ Venčení psů na přilehlém pozemku - na základě návrhu pana Bakovského a po vzájemné
domluvě bylo rozhodnuto o obnově informačních tabulek “zákaz venčení psů”. Jedná se o
jejich doplnění případně zajištění lepší viditelnosti.                     Hlasování: 100% souhlasí

C/ Orientační cedule - pro zlepšení orientace dodavatelů služeb, návštěvy a podobně budou
pořízeny a instalovány cedule s názvem ulice, popisným a orientačním číslem. Jako vzor
poslouží instalace na okolních domech.                                      Hlasování: 100% souhlasí

D/ Spínací cykly kotle (vytápění a ohřev vody) - pan Bakovský navrhl úpravu spínacích cyklů
kotle (vytápění a ohřev vody) na dřívější čas. Možnosti nastavení prověří pan Komárek
společně se správcem areálu panem Krůtou a odborným dodavatelem panem Plzákem.

E/ Oprava dlaždice - vchod P u zadních vchodových dveří - zajistí pan Šimka

F/ Předseda informoval o stavu na účtech.
Detailní informace na vyžádání u předsedy výboru SVD.

G/ Solární energie a její využití v domě - diskuse na toto téma bez konkrétních závěrů.

6. Po závěrečné diskuzi bylo shromáždění ve 20:05 ukončeno.

......................................................

za SVD předseda Vilém Komárek

email:  vidla.komarek@gmail.com


