Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská
Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno
Datum: 18.2.2013 18:00 – 20:00
Přítomní: Doležel, Bochníček, Hladík, Štaif, Stašková, Remsová, Buchtová.
Nepřítomní: Hájek (omluven), Rada, Monzerová, Sýkorová.
Za revizní komisi: Hrdina, Holčík.
Hosté: Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
ZTI, vícepráce, méněpráce
Reklamace zateplení – osvětlení
Příprava shromáždění
Různé
Návrh plánu činnosti výboru

Zápis schůze:
Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu
hlasováním. Výsledek hlasovaní: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
Realizace uzamykacího plánu domu – dílo objednáno u fy. Sezam ABT, výměna zámků
proběhne koncem února.
Pojistná smlouva - smlouva podepsána
Dále viz. jednotlivé body programu….
Bod 3 programu – Došlá pošta
Žádná došlá pošta.
Bod 4 programu- ZTI vícepráce a méněpráce
Pro nepřítomnost odloženo
Bod 5 programu – Reklamace zateplení - osvětlení
Firmě Stavimal bude předána reklamace provedení zateplení – ve sklepních prostorách kde
bylo prováděno zateplení nedošlo ke zpětné montáži vedení a osvětlení, které bylo firmou při zateplení
demontováno. Dodavatel zajistí kontrolu všech těchto prostor a opravu. Zajistí Hájek.
Bod 6 programu – Příprava shromáždění
- Po předběžném projednání výborem bude jako jeden z bodů shromáždění projednáno
rozdělení SV na menší společenství podle vchodů.

-

Do programu shromáždění bude znovu přidán bod opravy chodníků a anglických dvorků. Tyto
jsou ve špatném stavu a jejich oprava je nutná. SV má momentálně dostatek vlastních
prostředků pro realizaci.

Bod 7 programu - Různé
a. vlhkost stěn v 1.PP Hrnčířská 14 - zadat objednávku na sondu (odloženo)
b. projednání budgetu pro jednotlivé vchody pro drobné výdaje. J.Remsová
připraví návrh pravidel budgetu do příští schůze výboru . Pravidla projednána,
budou potřeba ještě další úpravy pravidel, především projednání ze správcem
(účetní) jakým způsobem bude budget pro jednotlivé vchody evidován.
c. Rozvod mezi KL4 a 6 pouze 16mm2, mělo by být 25mm2 – poptáno u fy.VAMelektro – pan Valentík v minulém týdnu provedl prohlídku místa.

Bod 8 programu – Návrh plánu činnosti výboru
Termín příští výborové schůze: 4.3.2013 18:00

Ukončení schůze
Zápis provedl:

Zápis ověřil:
……………………………….
Miroslav Bochníček

……………………………….
Josef Doležel

