
Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská  

 

Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno   

Datum: 21.7.2015 18:30 –  

Přítomní: Doležel, Hladík, Teller, Buchtová, Stašková, Otevřelová, Hájek, Horáková 

Nepřítomní: Bochníček, Sýkorová, Remsová 
 
Za kontrolní komisi:  

Hosté: Auer 

 
Program: 

1. Úvod 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 
3. Došlá pošta 
4. Příprava shromáždění 2015 
5. Informace o sledování provozu výměníkové stanice p. Auer 
6. E-mailové hlasování 
7. Různé  
8. Návrh plánu činnosti výboru 

 
Zápis schůze: 

Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu 

hlasováním. Výsledek hlasování: pro 8, proti0 , zdržel se 0 . 

 

Bod 2 kontrola zápisu z minulé schůze  

- Doručen znalecký posudek na posouzení provedení střechy fy. Stak-D. Provedena 
reklamace u fy. StakD, přislíbeno p. Šlahůnkem odstranění závad v jarních měsících po 
zlepšení počasí. – p. Šlahůnek zahájí řešení reklamace od 27.4.2015. O dohled a kontrolu 
byl požádán p.Smrček – dodá nacenění s ohledem na rozsah práce, podívá se na střechu 
asi příští týden, teď má neschopenku. P. Šlahůnek zaslal vyjádření k znaleckému posudku, 
který obdrželi členové výboru e-mailem 18.7.2012.  

- Podle kamerových zkoušek je větrání na H14 funkční (závada odstraněna), na Klatovské 10 

se kamera dostala jen do hloubky 1,1m u druhého potrubí do hloubky 1,9m, pak následuje 

zatáčka v potrubí, za kterou se kamera nedostala. Další postup zatím není znám. Předseda 

požádá stavební policii o prošetření větrání Klatovská 10, na stoupačce u dvoupokojových 

bytů. 

- Netbox –instalací optické telekomunikační sítě bude provedeno začátkem roku 2016 

- Žádost p. Podborské o zakoupení nových žebříků na přístup na půdu a ke strojovně výtahu 

(zajistí Doležel, Podborská), úkol trvá 

- Seřízení dveří po opravě chodníků – objednáno pro všechny vchody, z důvodu velké 

vytíženosti servisních techniků zatím neprovedeno, mimo H18, kde bylo otevírání dveří 

v havárijním stavu 

 

 

 

 

Bod 3 programu – Došlá pošta 

 



Bod 4 programu – Příprava shromáždění 2015 

 Doplnit o oprava venkovního pláště budovy 

a) Oprava bez zateplení 

b) Oprava se zateplením 

Termín shromáždění – 10.9.2015 od 16 do 20 hodin. Místo konání Fakulta informatiky MU 

Botanická 68a posluchárnu D1 (stejně jako posledně). 

S 15-ti denním předstihem musí být schválen a rozeslán program shromáždění s pozvánkou, předběžný 

termín schůze výboru 20.8., pracovní verze programu bude připravena na výborové schůzi. Poté bude 

program projednán v rámci jednotlivých vchodů. 

 

Bod 5 programu – Informace o sledování provozu výměníkové stanice p. Auer. 

 

Bod 6 programu – e-mailová hlasování 

- změna období placení elektrické energie na roční zálohy 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0 , zdržel 5. 

- objednání opravy závad nalezených během revize plynu   

Výsledek hlasování: : pro 6, proti 0 , zdržel 5. 

 

Bod 7 programu – Různé   

- větrání v mezipatře  7. nadpodlaží Klat. 12 neprojednáno 

- žádost MUDr. Husera o přeměření bytu – v prohlášení vlastníka uvedeno 69 m2, 

nesouhlasí-li   s tím musí se obrátit na soud. 

 

 

Bod 8 programu – Návrh plánu činnosti výboru   

Termín příští výborové schůze: v týdnu od 17 do 20.srpna 2015 

 
 

Ukončení schůze 20:10 
 

 

Zápis provedl :      Zápis ověřil : 

……………………………….     ………………………………. 

Eliška Horáková       Josef Doležel 


