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Spolecenství vlastníku jednotek Veronské námestí 379-381
Veronské nám' 379, Praha 15, Horní Mecholupy, 109 00

ico:247 90 770
E-mail : vybor.svj.vn@email.cz info.svj.vn@email.cz

Začátek: 18:00, kancelář sVJ, Veronské náměstí 379, Praha 15, 1o9 oo
Přítomni: Bartoš A., Brabec M., Kofroňová J., Brabec J. a Valentová F.
Za KK: lng. Hlavičková

Program schůze:

1) prezence, program
2) revize - zápis ze 24. schůze výboru
3) doplnění zápisů mimořádných schůzí výboru 6. Ll.. t2 a 22.2.13 do zápisu této schůze
4) návrh na úvěr a rozsah revitalizace domu - zateplení, nov1i rozvod el. energie v Cu (stoupačky)
5) stanovení termínu lV. shromáždění vlastníků a body jednání lV. shromáždění vlastníků
6) rekonstrukce a zprovoznění WC v suterénu 379, 380 a 381
7) usnesení, zápis, závěr

ad.1) prezence,program
prezence - přítomni všichni členové výboru
program - revize plnění
doplnění zápisů mimořádných schůzí rniboru
návrh úvěru, rozsah revitalizace domu
termín lV. schůze shromáždění vlastníků, body lV. schůze shromáždění vlastníků,
rekonstrukce a zprovoznění WC v suterénu 379, 380 a 381
usnesení, zápis, závěr

PROTI:0 NEHLASOVAL: O

ad. 2) revize pInění bodů 24. schůze vrýboru
- Tabule se všemi klíči od sklepních prostor, kde jsou umístěny uzávěry stoupaček topení,

SV a TUV, centrální přívod vody a plynu není hotova. Přijato prozatímní řešenL J. Brabec
dodá klíče od místnosti centrálního uzávěru vody a plynu včetně klíčů přístupové cesty'
Termín: 2L.4' 73

- Vzhledem k příznivým meteorologickým podmínkám firma oMLUX dokončí opravu
podest v rozsahu a termínu dohodnutém v dodatku smlouvy

ad. 3) doplnění zápisů mimořádných schůzí rnýboru 6. t!. t2 a 22.2.13 do této schůze
- 6' 11' 12 18:00 kancelář rniboru SVJ, mimořádná schůze vriboru SVJ, přítomni všichni

členové výboru, jediný bod programu - v'ýběr realizačnífirmy na opravu schodů a podest
na západní straně domu (Veronské nám.). Vybrána firma oMLUX, připomínka J. Brabce je
doložena jako příloha (byla předána na začátku schůze, nebyla podepsána, bez datace)
Hlasování: PRo: 4 PRoTl: o NEHLASoVAL: 1
Schůze ukončena v 18:20 na stejném místě, za přítomnosti všech členů výboru SVJ.- 24- 1. 13 21:00 mimořádná schůze vriboru SVJ, přítomni předseda, místopředseda, a J.
Kofroňová, nepřítomni:Fr. Valentová a J. Brabec. Vzhledem k naléhavosti (množící se
havárie vody v objektu SVJ) předseda s místopředsedou povolali pouze J. Kofroňovou
kjednání o investici do opravy stoupaček vody. Finanční situace pohodlně dovolila
investici k řešení havarijního stavu rozvodů vody. Realizací byla pověřena firma VlPT, se
kterou má SVJ již dobrou zkušenost s opravou horizontálního rozvodu v suterénu objektu.
Také nabídka byla příznivá (cca 84.500,- Kč s DPH na stoupačku, tj. cca 1 mil. Kč na celý
objekt). Realizace duben-květen 2013.
Hlasování: PRo:3 PRoTl:0 NEHLASOVAL: O

Schůze ukončena v 2I:30 na stejném místě, ve stejném počtu.

Hlasování: PRo:5

Bod 1) schválen
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Spolecenství vlastníku jednotek Veronské námestí 379-381
Veronské nám. 379,'Praha 

; !ai"#' 
Mecholupy, 1 09 00

E-mail: vybor.svj.vn@email.cz info.svj.vn@email.cz
Zbývající členové výboru byli dodatečně ústně seznámeni s podrobnostmi schůze a
souhlasili.
22.2. 13 16:00 kancelář výboru SVJ, mimořádná schůze rnýboru SVJ, přítomni: A. Bartoš,
M. Brabec, J. Kofroňová, J. Brabec, Fr. Valentová omluvena, za KK S. Vedral, host lng.
Klíma, jednáno o PENB a následně o projektové dokumentaci potřebné k revita|izaci
objektu a možnosti financování. lnformace podal lng. Klíma, dotazy ze strany uýboru
zodpověděl k plné spokojenosti. lng. Klíma byl pověřen v1iborem, aby jednal a prováděl
úkony spojené s PENB, projektovou dokumentací a ostatními náležitostmi k tomu
potřebnými.
Hlasování: PRo: 3

Schůze ukončena v !7:t0 na stejném místě a ve stejném počtu.

ad.4) návrh úvěru a rozsah revitalizace domu
Předseda a J. Kofroňová informovali o jednání se zástupcem Čsog p. Jerolímem. Byl předběžně
namodelován úvěr na revitalizaci domu, úvěr ve výši 7 mil. Kč, na 5 let, úrok z,zyo p. a., měsíční
splátka 103.868,_ Kč. Bude dále porovnán s nabídkamijiných bank.
Předseda a místopředseda přednesli návrh na rozsah revitalizace domu, vribor projednal:

_ komplexní zateplení objektu bez střechy
_ nová podlaha lodžií, r4Íměnazábradlí, okapnice, háky na prádelníšňůry
- rozvod el. energie v Cu, stoupačky + přívod k jističi ke každé BJ
- novy zvonkový systém, vchody pod chipem/kartou, dveře s panika systémem
- oprava schodišť a podest na uichodní straně (ul. Parmská) - novy povrch, zábradlí,

nájezdy pro kočárky, srovnáníterénu u patyschodiště, stříšky na obou stranách domu

Výbor rozhodl, že obsah 4. bodu bude předložen jako návrh na shromáždění vlastníků ke schválení
s možností změny.

Hlasování: PRo:5

Bod 4) schválen

PROTI:0 NEHLASOVAL: O

ad. 5) stanovení termínu lV. shromáždění vtastníků a body iednání IV. shromáždění vlastníků

navrhovaný termín čtvrtek, 25' 4. L3 v 18:00, jídelna ZŠ Veronské nám. 391
body jednání : prezence

finanční zpráva za rok 2ot2
zpráva o činnosti rnýboru SVJ
informace o uýhledu na období 2013 - 15
zpráva KK
informace o PENB (energetický štítek), projektové dokumentaci
informace o úvěru na revita|izaci domu
návrh na revitalizaci domu a financování
diskuze k návrhu
hlasování o revitalizaci a financování
usnesení, závěr

Hlasování: PRo: 5 PRoTl: 0 NEHLASOVAL:O

Bod 5) schválen

ad. 6) rekonstrukce a zprovoznění WC v suterénu 379, 380 a 381
Předseda navrhl, v rámci probíhající akce ui měny stoupaček rozvodu vody, rekonstrukci WC v suterénu
vchodů 379, 380 a 381.

PROTI:1 NEHLASOVAL:O

NEHLASOVAL:OHlasování: PRo: 5

223

PROTI:0

opis urcený pro interní potreby clenu výboru



a

í - _ spoIecenství vlastníku jednotek Veronské námestí 379_38.t. ..- Veronské nám' 379, Praha 15' Horní Mecholupy, 109 00
ico:247 90 770-" E_mail: vybor.svj.vn@email.cz info.svj.vn@email.cz

Bod 6) schválen

ad. 7) usnesení, zápis, závěr
Usnesení:
_ v'ýbor projednal a schválil návrh úvěru a rozsah revitalizace domu
- uýbor rozhodl, že návrh úvěru a rozsah revitalizace domu bude předložen vlastníkům na lV'

shromáždění Vlastníků
- rnýbor rozhodl, že lV. shromáždění vlastníků se bude konat 25. 4.2ot3 od 18:00 ve školní jídelně Zš

na Veronském náměstí 391
- termín, místo a jednací body lV. schůze shromáždění Vlastníků budou uveřejněny jako samostatný

dokument současně s uveřejněním tohoto usnesení
- výbor schválil rekonstrukci a zprovoznění WC v suterénu 379, 38o a 381 v rámci probíhající akce

výměny stoupaček rozvodu vody

Hlasování: PRo: 5 PRoTl: 0 NEHLASoVAL: 0

Usnesení schváleno

Zápis provedla Fr. Valentová a předseda, zápis do souboru ZS-0025'docx provede předseda.

Schůze rnýboru SVJ ukončena v 19:40 na stejném místě za přítomnosti všech členů rnýboru SVJ.

Adolf Bartoš _ předseda SVJ

V Praze, dne 14. dubna 2013
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