Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská
Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno
Datum: 10.3.2020 18:30 – 19:15
Přítomní: Bochníček, Doležel, Hladík, Otevřelová, Horáková, Remsová.
Nepřítomní: Grešša (omluven, plná moc), Teller (omluven, plná moc), Buchtová (omluvena, plná moc),
Stašková (omluvena).
Za kontrolní komisi: Chmelík
Hosté: Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Odkup pozemku
Oprava výtahů po odborné zkoušce
Různé
Návrh plánu činnosti výboru

Zápis schůze:
Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu
hlasováním. Výsledek hlasování: pro 9, 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, navrhla termín Leden, Únor 2020.
Reklamace opravy chodníků ve vnitrobloku u KL6 – Reklamováno firmě JBStavební, ta reklamaci
postoupila dodavatelské firmě.
Vybavení místnosti pro archivaci dokumentů SV - v běhu.
Schválení realizace zateplení podlah bytů, pod kterými je veden větrací kanál – shromážděním
schváleno. – výbor hledá firmu, která by zateplení provedla.
Podle revizní zprávy je hromosvod funkční, nalezené závady jsou však doporučeny k odstraněníoprava bude provedena v jarních měsících. – domlouvá J.Doležel.

Bod 3 programu – Došlá pošta
Žádná došlá pošta
Bod 4 programu – Odkup pozemku
Právní zástupce SV předal informaci o zájmu o odkup úřadu městké části Královo pole, čekáme
na vyjádření zastupitelstva.
Bod 5 programu – Oprava výtahů po odborné zkoušce
Na základě cenové nabídky na opravu porevizních závad od Fy. Deplox bude oprava zadána
této firmě. Výsledek hlasování o návrhu: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

Bod 7 programu – Různé
- Podpis smluv na úklid na rok 2020 na Klatovská 6 a 4 – stejné podmínky jako v loňském
roce
- Žádost z KL8 na montáž zábradlí vedle nájezdů pro kočárek pro možnost přidržování se při
transportu kočárku. Výbor zváží možnosti..
Bod 8 programu – Návrh plánu činnosti výboru
Termín příští výborové schůze: 21.4.2020 18:30
Ukončení schůze.
Zápis provedl :
……………………………….
Miroslav Bochníček

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

