Zápis č. 9/2014 ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek domu
Jablonecká 698-711, Prosek
Místo konání: kancelář SVJ, Jablonecká 704/22, Praha 9
Datum konání: 22.7.2014
Přítomni: Ing. Vojtěch Stritzko, Bc. Stanislav Bednařík, Bc. Michael Zwiener,
Omluveni: Ing. Miloslav Hájek, Miroslav Virva,
Za Kontrolní komisi: Marcela Zábranská
Program jednání Výboru:
1.
2.
3.
4.

Instalace cedulek označujících únikové východy
Čipy na otevírání dveří (přední vchody)
Preventivní protipožární prohlídka
Mříže na dveřích ve společných prostorách vchodu 700

==========================================================================================================================

1) Instalace cedulek označujících únikové východy
Výbor přijmul jednohlasně nabídku pana Drahoše z firmy BMH servis na instalaci
cedulek únikových východů za 3025,-Kč,-vč. DPH na jeden vchod tj. 42 350,-Kč na celý
dům. Cedulky musí být instalovány dle zákona 133/85 Sb. (O požární ochraně).
2) Čipy na otevírání dveří (přední vchody)
Pan Nevrkla dodal čipy dle dohody, cena pro vlastníky je 150,-Kč za jeden kus. Čipy lze
koupit v kanceláři každou středu od 19:00 do 20:00.
3) Preventivní protipožární prohlídka
Výbor obdržel zápis z Preventivní protipožární prohlídky ze dne 27.6. (od firmy BMH
Servis, složka REVIZE v kanceláři SVJ). Dle zákona 133/85 Sb. § 5 odstavec 1 pís. b)
musí být únikové cesty volně průchozí. Spolu s tímto zápisem bude vyvěšen i seznam
věcí, které se musí odstranit do 31.8.2014. Poté budou tyto předměty bez náhrady
odstraněny. Upozorňujeme vlastníky, že do společných prostor nelze umísťovat
žádné předměty, které by mohly tvořit překážku v únikových cestách, a už vůbec ne
montovat konstrukce, které jakýmkoli způsobem zasahují do elektro-rozvaděčů –
hrozí nebezpečí úrazu a vzniku požáru!
4) Mříže na dveřích ve společných prostorách vchodu 700
Ve vchodu 700 si někteří vlastníci nechali na dveře přidělat mříže, které zasahují do
společných prostor (netýká se mříží, které jsou zabudované do dveřních zárubní) a tím
znemožňují řádnou instalaci a provoz nových elektro-rozvaděčů. Výbor vyzývá tyto
vlastníky, aby doložili povolení k instalaci mříží do společných prostor do 31.8., nebo ať
je odstraní nejpozději do 10.9.
Na podzim 2014 budeme volit nové členy Výboru a Kontrolní komise. Výbor musí být
minimálně pětičlenný, aby mohl řádně fungovat podle současných stanov. Prosíme
všechny zájemce, aby se ozvali osobně, emailem, písemně či kontaktovali domovníka.
Předseda Výboru poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi Výboru.
Zapsal a ověřil:
Ing. Vojtěch Stritzko, předseda Výboru

Podpis:

