
Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská  

 

Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno   

Datum: 30.10.2014 18:00 – 19:00 

Přítomní: Bochníček, Doležel, Hladík, Buchtová, Teller, Remsová. 

Nepřítomní: Monzerová, Stašková (omluvena), Sýkorová (omluvena), Hájek (omluven). 
 
Za kontrolní komisi: -   

Hosté: Horáková. 

 
Program: 

1. Úvod 
2. Kontrola zápisu z minulé schůze 
3. Došlá pošta  
4. Změna stanov 
5. Příprava shromáždění 
6. Různé 
7. 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 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) 

- uzavření nových smluv na odběr elektrické energie – smlouvy podepsány s dodavatelem 

Pražská plynárenská, smlouvy na dobu neurčitou s garancí nižší ceny na dobu dvou let. 

- Dále viz. jednotlivé body programu… 

 
Bod 3 programu – Došlá pošta 

- Žádná došlá pošta.  

 

Bod 4 programu Změna stanov 

Z důvodu zpoždění tisku bude návrh stanov doručen do schránek členů SV do 2.11.2014. 

 

Bod 5 programu – Příprava shromáždění 

Návrh programu prodiskutován ve vchodech, žádné další připomínky nezaznamenány. Finální 

verze pozvánky bude distribuována v jednotlivých vchodech do 4.11.2014 (zajistí zástupci 

vchodů) 



Hlasovací lístky a presenční listiny (Bochníček), pozvání notáře a zástupce města (Doležel), 

pozvánku na webovou stránku (Bochníček).  

Přístup do posluchárny kde se koná shromáždění je nyní předním vchodem a přes dvůr. 

(minule byl přístup zadním vchodem). 

  

Bod 6 programu – Různé 

- Písemná Reakce na : 11. Úprava přístřešku pro kontejnerové stání a přesunutí 
dopravního značení na ulici Klatovská  

   č. usnesení: 14R90/40: 

Rada MČ Brno – Královo Pole 

 a)                 schvaluje 

využít přístřešek pro kontejnery u domu Klatovská 12 na vybudování místa pro 

ukládání separovaného odpadu a komunální odpad SVJ Klatovská 2-14 a Hrnčířská 

14-20 ukládat na pozemku v jejich vlastnictví, 

 b)                 neschvaluje 

přemístit dopravní značení „Dopravní obsluze vjezd povolen“ od parku Klatovská u 

domu č. o. 12 před nově zbudované parkoviště před budovou Erasmu na ulici 

Hrnčířská u č. o. 20. 

 

Výše uvedené rozhodnutí rady projednáno se zástupcem města, doporučeno naspat 

odvolání proti rozhodnutí o ukládání odpadu na pozemku SVJ – zajistí J.Doležel. 

 

- Umístění hlavních uzávěrů 

-  Hlavní uzávěr studené vody je mezi Hrčířskou 16 a 18 u chodníku, podružné uzávěry 

v jednotlivých vchodech. 

- Hlavní uzávěr plynu pro Klatovskou je před vchodem do Hrnčířské 20, pro Hrnčířskou 

jsou dva, ve sklepních prostorech H16 a H18 – 1PP. 

 

Bod 7 programu – Návrh plánu činnosti výboru   

Termín příští výborové schůze:  20.11.2014, 18:00 

 
Ukončení schůze  
 

 

Zápis provedl :      Zápis ověřil : 

……………………………….     ………………………………. 

Miroslav Bochníček                   Josef Doležel 


