Zápis č. 4/2014 ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek domu Jablonecká 698-711,
Prosek
Místo konání: kancelář SVJ, Jablonecká 704/22, Praha 9
Datum konání: 4.3.2014
Přítomni: Ing. Vojtěch Stritzko, Bc. Stanislav Bednařík, Bc. Michael Zwiener, Ing. Miloslav Hájek
Omluveni: Miroslav Virva,
Za Kontrolní komisi: Marcela Zábranská, RNDr. Milena Hajnišová, Milada Fišerová
Program jednání Výboru:
1. Výskyt štěnic ve vchodech 710 a 711
2. Převzetí vchodu 711
3. Výběr Marmolitu pro vchody 698-709
4. Odsouhlasení dohody s UPC pro vchody 704-709
====================================================================================================================================

1)

Výskyt štěnic ve vchodech 710 a 711

V našem domě došlo k rozsáhlejšímu výskytu štěnic, a to ve vchodech 710 a 711. Dezinsekce byla
rozdělena do dvou zásahů – první byl již proveden v bytech, kde byl výskyt štěnic zaznamenán (cena
cca 25 tis. Kč vč. DPH). Druhý zásah bude preventivní a bude obsahovat sousedící bytové jednotky.
Vzhledem k vysokým nákladům porovnáme nabídky od dalších firem a vítěz provede preventivní
postřik v domluvených bytech.
2)

Převzetí vchodu 711

Výbor převzal opravený vchod 711 a jednomyslně schválil zaplacení faktury od firmy DKK Stav ve
výši 515 tis Kč vč. DPH. Z této faktury bude strženo zádržné ve výši 5% po dobu 60 měsíců.
3) Výběr Marmolitu pro vchody 698-709
Výbor vyhodnotil výsledky hlasování vlastníků o marmolitu. Hlasování se účastnilo přibližně 10%
vlastníků. Výbor jednomyslně schválil výběr marmolitu Baumit M307 pro vchody 698-709.
Všem vlastníkům, kteří si udělali čas a přišli vyjádřit svůj názor, děkujeme.
4)

Odsouhlasení dohody s UPC pro vchody 704-709

Výbor jednomyslně schválil dohodu s UPC (po drobných úpravách) o přeložce rozvodů pro vchody
704-709. Náplň práce zůstává stejná jako ve vchodech 710 a 711. Cena za vchod se také nezměnila.
Ostatní informace pro vlastníky:
Žádáme vlastníky a uživatele bytů, aby z důvodu oprav nadepsali dveře komůrek svým číslem
bytu a spolupracovali se zaměstnanci firmy Revel Plus a DKK Stav.
Předseda Výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi Výboru.
Zapsal a ověřil:
Ing. Vojtěch Stritzko, předseda Výboru

Podpis:

