Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská
Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno
Datum: 23.10.2014 18:00 – 19:15
Přítomní: Bochníček, Doležel, Hájek, Hladík, Buchtová, Teller, Remsová.
Nepřítomní: Monzerová, Stašková, Sýkorová.
Za kontrolní komisi: Holčík, Hrdina.
Hosté: Horáková, Dvořáková.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvod
Kontrola zápisu z minulé schůze
Došlá pošta
Zavlhání stěn (Oprava chodníků a anglických dvorků)
Změna stanov
Příprava shromáždění
Různé
Návrh plánu činnosti výboru

Zápis schůze:
Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu
hlasováním. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.
Bod 2 programu – Kontrola zápisu z minulé výborové schůze
upevnění držáků na prádlo – k dnešnímu dni nahlášeno 6 bytů (Průšová, Cecavová,
Doležel, Němec, Zemanová H16, Hradilová H16). Domluveno s fy. Barták-kovo, která
instalovala sušáky, sušáky budou doplněny rozpěrnou tyčí proti vytrhávání ze zdi. Termín
zatím není určen. Objednáno 30ks, které budou instalovány dle požadavků, další dle
potřeby mohou být doobjednány. (zástupci vchodů zjistí konkrétní požadavky
v jednotlivých vchodech)
Vyklizení společných prostor – Hotovo, odvezeno 8 nákladních vozů odpadu.
Dále viz. jednotlivé body programu…
Bod 3 programu – Došlá pošta
- Žádná došlá pošta.
- Rada městké části se zabývala žádostí na přístřešek na kontejnery a přemístění značky
zákaz vjezdu. Usnesení je v zápisu rady MČR 90/2014 ze dne 24.9.2014 čl.11, usnesení č.
14R90/40.
Usnesení mimo jiné uvádí nové využití kontejnerového stání městem k ukládání
separovaného odpadu a komunální odpad SVJ ukládat na pozemcích ve vlastnictví SVJ.
S ohledem na to, že SVJ nevlastní žádný pozemek kam by se daly umístit kontejnery, výbor
pověřuje předsedu k projednání kontejnerové stání na odpadky ÚMČ.

Bod 4 programu – Zavlhání stěn
Poptávka na opravu chodníků a anglických dvorků zveřejněna serveru e-poptávky a AAA
poptávky a dále rozeslána několika firmám. Do dnešního dne provedena jedna prohlídka místa
realizace opravy.
Návrh na úpravu chodníků tak aby bylo možné se dostat do hlavních vchodů bezbariérově –
naklonění chodníku před vchodem a zbudování nájezdu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.

Bod 5 programu Změna stanov
Návrh stanov bude vytištěn a doručen do schránek členů SV do 26.10.2014.

Bod 6 programu – Příprava shromáždění
Termín shromáždění je 4.12.2014 od 18:00 na stejném místě jako posledně – Fakulta
informatiky MU.
Předběžný program shromáždění bude vyvěšen ve vchodech k připomínkování členy SV, na
schůzi výboru 30.10. bude schválena finální verze programu se zapracováním případných
připomínek a následně vyvěšena ve vchodech.
Bod 7 programu – Různé
Paní Dvořáková zastupující Optimal energy příšla s nabídkou zapojení do programu
Družstevník – optimalizace odběru elektrické energie. S ohledem na končící smlouvy na
odběrná místa ve společných prostorách je návrh na zadání optimalizace firmě Optimal
energy. Podmínkou je smlouva na max. 2 roky a garance nižší ceny než EON, RWE a ČEZ.
Hlasování o návrhu: Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1.
Bod 8 programu – Návrh plánu činnosti výboru
Termín příští výborové schůze: 30.10.2014, 18:00
Ukončení schůze

Zápis provedl :

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

……………………………….
Josef Doležel

