Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská
Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno
Datum: 3.8.2020 18:30 – 19:40
Přítomní: Bochníček, Doležel, Hladík, Teller, Horáková.
Nepřítomní: Stašková (omluvena), Remsová (omluvena), Buchotvá (omluvena, plná moc), Grešša,
Otevřelová (omluvena).
Za kontrolní komisi: Hosté: Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod
Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Shromáždění 2020
Různé
Návrh plánu činnosti výboru

Zápis schůze:
Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu
hlasováním. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2 kontrola zápisu z minulé schůze
- Zásah do střechy při nepovolené stavební úpravě na terase bytu p.Wernera . Stavební úřad
rozhodl o odstavení stavby, pan Werner se v zákonné lhůtě odvolal a řízení bude
pokračovat.
- Návrh na označení uzávěrů stoupaček topení – Předseda osloví M.Podborského, a firmu
Tevox. – bude provedeno po topné sezoně. Firma zatím plně vytížena...
- Reklamace opravy chodníků ve vnitrobloku u KL6 – Reklamováno firmě JBStavební, ta
reklamaci postoupila dodavatelské firmě.
- Vybavení místnosti pro archivaci dokumentů SV - v běhu.
- Podle revizní zprávy je hromosvod funkční, nalezené závady jsou však doporučeny k
odstraněníoprava bude provedena do 2 měsíců – domlouvá J.Doležel. - Hotovo
- Odstranění poinspekčních závad výtahů – fy.Vaněra – Odstranění závad probíhá.
- Průkaz energetické náročnosti – objednáno
- Zateplení přízemí: na základě dohody výboru bude realizována varianta demontovatelných
zákrytů průduchů, které by se montovaly na zimu. Po zimním období bude vyhodnoceno
jestli došlo ke zlepšení a pokud ne, budou zvažovány další varianty. – Zajití J. Doležel u
firmy HS engineering.
Bod 3 programu – Došlá pošta
Žádná došlá pošta
Bod 4 programu – Shromáždění 2020

Termín shromáždění prozatím není určen, předběžně počítáme s počátkem měsíce září, ale
nepovede-li se domluvit přednáškový sál, může být termín posunut na další měsíce.
Program shromáždění bude rozšířen o 3 body požadovaném panem Wernerem:
o Odvolání předsedy výboru p. Doležela – důvod neuveden
o Odvolání místopředsedy výboru p.Bochníčka – důvod neuveden
o Odstranění výpustě dešťové vody z terasy směrem na fasádu (jediné odvodnění
terasy velikosti cca 15m2) - bytové jednotky číslo 20, Klatovská 1/199.
Bod 5 programu – Různé
Bod 6 programu – Návrh plánu činnosti výboru
Termín příští výborové schůze bude určen dle potřeby..
Ukončení schůze.
Zápis provedl :
……………………………….
Miroslav Bochníček

Zápis ověřil :
……………………………….
Josef Doležel

