Zápis č. 15/2013 ze schůze Výboru Společenství pro dům Jablonecká 698-711, Prosek
Místo konání: kancelář SVJ, Jablonecká 704/22, Praha 9
Datum konání: 10.12.2013
Přítomni: Ing. Vojtěch Stritzko, Ing. Miloslav Hájek, Miroslav Virva, Bc. Stanislav Bednařík
Omluveni: Bc. Michael Zwiener,
Za Kontrolní komisi: Marcela Zábranská, RNDr. Milena Hajnišová, Milada Fišerová
Za dodavatele: p. Libý (Revel Plus s.r.o.)
Program jednání Výboru:
1. Domluvení dokončení elektro-instalačních prací ve vchodu 711
2. Schválení nabídky od firmy Výtahy Praha na opravy výtahů
3. Výběr sestav schránek do vchodu 711
====================================================================================================================================

1) Domluvení dokončení elektro-instalačních prací ve vchodu 711
P. Libý informoval přítomné o stavu elektro-instalace, byl převzat předávací protokol s výčtem zbývajících
drobných prací, které jsou vázány na dokončení prací stavební firmy DKK Stav. Rovněž byl podepsán dodatek
ke smlouvě s firmou Revel Plus, kterým se upřesnila finální cena – 808 tis. Kč,- vč. DPH na jeden vchod.
2) Schválení nabídky od firmy Výtahy Praha na opravy výtahů
Firma výtahy Praha předala nabídku na opravy, které nejsou prováděny v rámci měsíčního paušálu. Výbor
jednomyslně odsouhlasil znění nabídky za 106 tis. Kč vč. DPH.
3)

Výběr sestav schránek do vchodu 711

Výbor jednomyslně schválil typ schránek B217 - velikost 370x220x265 od firmy DOLS v sestavě – 2x6 a
3x7, pod sestavou 2x6 bude police pro odkládání letáků v délce 2220 mm. Vše bude v barvě RAL 7035 (světle
šedá).
Ostatní informace pro vlastníky:
-

-

zápis z 5. shromáždění je vyvěšen na vnější stěně kanceláře SVJ, je na našich www stránkách a
v kanceláři
Výbor doporučuje vlastníkům provést kontrolu čísla elektroměru s číslem uvedeným ve smlouvě
s dodavatelem elektřiny. V nedávné době byl zaznamenán případ, kdy dodavatel prohodil čísla elektroměrů
v rámci jednoho patra.
Výboru upozorňuje vlastníky, že kancelář SVJ bude ve dnech 25.12.2013 a 1.1.2014 uzavřena

Předseda Výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi Výboru.

Zapsal a ověřil:
Ing. Vojtěch Stritzko, předseda Výboru

Podpis:

