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Zápis z 30. schůze výboru SVJ Veronské náměstí 379-381 ze dne 7. 10. 13 

Začátek: 18:30, kancelář SVJ, Veronské náměstí 379, Praha 15, 109 00 

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

Za KK: Ing. Hlavičková, Vedral S. 
Program schůze: 

1) schody - Omlux  
2) diskuze 
3) usnesení, zápis, závěr 

  
 Na 30. schůzi výboru SVJ byl odmítnut zápis z 29. schůze. Všichni členové výboru SVJ nesouhlasí 

s bodem „rekapitulace“ 

 

Výbor toto znovu projednal a vydal zápis z 29. schůze v tomto znění:  
 
ad. 1)  Schody a podesty 

J. Brabec jednal s p. Peškem při předání stavby (stavba nebyla převzata), byly opětně předány 

požadavky výboru a dohodnut další postup. Vzhledem k prázdninám a čerpání dovolených na obou 

stranách se realizace posunula až na září a říjen. 
Projednáno: 
J. Brabec oznámil, že bylo ještě v červnu provedeno zaměření schodů a dohodnuty detaily realizace, a 

dalším postupu se výbor dohodnul takto: 
- J. Brabec bude kontaktovat Omlux a dohodne další postup v realizaci. 
- J. Brabec byl pověřen výborem, aby vyhledal soudního znalce pro vypracování posudku na schodnice 
Termín: září – říjen 2013 

 Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 
  
ad. 2) Diskuze 

-          předseda informoval o nutnosti provedení revize plynu a požárních (kouřových) klapek, 

dále o provedené revizi společných ventilátorů,  

-          byl projednán návrh jednacích bodů na následné shromáždění vlastníků: 
o   informace o schodech 

-          termín konání Shromáždění vlastníků byl předběžně stanoven na 12.11.2013 od 19:00 

hod. 
  
ad. 3) Usnesení, zápis, závěr 

-          výbor rekapituloval, projednal a odhlasoval postup ve věci schody a podesty: 
o     J. Brabec bude kontaktovat Omlux a dohodne další postup v realizaci 
o     J. Brabec byl pověřen výborem, aby vyhledal soudního znalce pro vypracování 

posudku na schodnice 
Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 

  
 Ruční zápis provedla F. Valentová, zápis do souboru ZS_0030.docx provede místopředseda. 
 Schůze výboru ukončena v 19:30 na stejném místě za přítomnosti všech členů výboru SVJ a členů KK. 
  
   
 Martin Brabec – místopředseda SVJ     V Praze, dne 7. října 2013 


