
 

Zápis ze 28. schůze výboru SVJ Veronské náměstí 379-381 ze dne 6. 6. 13  

Začátek: 20:00, kancelář SVJ, Veronské náměstí 379, Praha 15, 109 00  

Přítomni: Bartoš A., Brabec M., Kofroňová J., Brabec J.,  Valentová F.  

Za KK: Ing. I. Hlavičková, S. Vedral, Z. Dvořáková  

 Program schůze:  

1) schody - Omlux  
2) ISTA – informace o doplňujících datech, výpis pro jednotlivé BJ  
3) poškozený povrch podesty vchod 381, rozbitá skla východních dveří 379 a 381  
4) navýšení záloh – voda, teplo od 1. 7. 2013  
5) zatékání v 380, 7. Patro  
6) diskuze  
7) usnesení, zápis, závěr                                                                         

 ad. 1)    Schody a podesty  

Výbor projednal a odsouhlasil požadavky  

-          stupnice s roštem splňující normu  
-          mezera mezi zábradlím a podestou splňující normu  
-          mezera mezi schodnicemi a zábradlim splňující normu  
  

Termín: do konce příštího týdne (17. 6. 13)  

  Hlasování:             PRO: 5                   PROTI: 0                NEHLASOVAL: 0  

  

ad. 2) ISTA  

-          předseda informoval o použití portálu Ista24, po jednání s Ing. Burešem budou zasílány výboru SVJ výpisy 

z aktuálního odečtu Isty v elektronické podobě.  
  

ad. 3) Poškozený povrch podesty vchodu 381, rozbitá skla východních dveří 379 a 381  

-         poškození povrchu podesty 381 bylo způsobeno v noci z 15. na 16. května 2013 neznámým pachatelem na 

řádně označeném a ohraničeném prostoru. Vzhledem k tomu, že stavba nebyla ještě předána je provedení 

opravy na straně Omluxu.  
-          Poškození skleněné výplně východních dveří 381 bylo způsobeno neznámým pachatelem v noci z 1. na 2. 

června 2013. Oprava bude stát cca 7.500,- Kč, bude hrazeno z fondu oprav. Stejná částka bude zaplacena i 

za opravu dveří 379, sklo bylo poškozeno již podruhé. Výběrem firem byl pověřen J. Brabec  
  

ad. 4) Navýšení záloh od 1. 7. 2013  

-         Na návrh BD Pragostavu bylo odsouhlaseno každoroční navýšení záloh za teplo o 15% a vodu o 10%. 

Navýšení kopíruje nárůst cen za energie a média.  
  

ad. 5) Zatékání v 380, 7. p.  



-          J. Brabec informoval výbor o zatékání ve vchodu 380 v 7. patře, Není jednoznačně dáno, zda zatéká vinou 

povrchu střechy nebo svodovým potrubím. Firmy Střechy Vaníček a VIPT  bude kontaktovat J. Brabec.  
  

ad. 6) Diskuze  

-          V diskuzi byl projednán stav odvětracích šachet (ventilací). Bude provedena revize jak elektrická, tak 

mechanická. Na základě výsledků bude provedena nutná oprava. Termín revize do konce července 2013.  
  

   

ad. 7)    Usnesení, zápis, závěr  

- výbor projednal a odhlasoval požadavky na firmu OMLUX:  
• mezera mezi zábradlím a podestou splňující normu  
• mezera mezi zábradlím a podestou splňující normu  
• mezera mezi schodnicemi a zábradlim splňující normu  

- odečty firmou ISTA budou zasílány s datem aktuálního odečtu pro jednotlivé BJ v elektronické podobě na adresu výboru 

SVJ  
- poškozený povrch podesty v 381 bude opraven na náklady Omluxu  
- schválena oprava skleněných výplní vchodových dveří v 379 a 381 za cca 15.000,- Kč  
- schváleno navýšení záloh za teplo o 15%, za vodu o 10% od 1. 7. 2013  
- od 18. 6. 2013 bude řešeno zatékání v 7. p. ve vchodu 380 s firmami Střechy Vaníček a VIPT  
- do konce července 2013 budou provedeny el. a mech. revize ventilací v objektu SVJ.  

  

Hlasování:             PRO: 5                   PROTI: 0                NEHLASOVAL: 0  

Ruční zápis provedla F. Valentová, zápis do souboru ZS_0028.docx provede předseda.  

                Schůze výboru ukončena ve 20:59 na stejném místě za přítomnosti všech členů výboru SVJ a KK.  

  

  

  

 Adolf Bartoš – předseda SVJ                                                                                          V Praze, dne 6. června 2013 

 

 

  

 

 

 

 


