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Zápis z 31. sch ůze výboru SVJ Veronské nám ěstí 379-381 ze dne 27. 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. 
Nepřítomen: A. Bartoš – z důvodu nemoci 
Program sch ůze: 

1) proběhlá revize plynu  
2) odstranění zjištěných závad u revize ventilátorů 
3) výměna skla ve vstupních dveřích u vchodu 379 
4) program na připravované shromáždění vlastníků 
5) zápis, závěr 

 
ad. 1)  Revize plynu  

Proběhla revize plynu ve všech bytech a na hlavním vedení. Dle revizní zprávy je vše v pořádku, byly 
zjištěny pouze 3 drobné závady.   
Projednáno:  
Byla kontaktována firma na odstranění zjištěných závad  
Termín: do konce listopadu 2013 

 Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0  
  
ad. 2)  Odstran ění závad zjišt ěných p ři revizi st řešních ventilátor ů odsávání  

Při revizi ventilátorů bylo zjištěno, že je nutné neprodleně vyměnit kabelové přívody k motorům. 
Projednáno:  
Byla kontaktována firma na odstranění zjištěných závad  
Termín: do konce listopadu 2013 

 Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0  
 
ad. 3) Výměna skla ve vstupních dve řích u vchodu 379  

Nezjištěná osoba rozbila sklo ve vstupních dveřích u vchodu 379 
Projednáno:  
Bylo rozhodnuto o výměně skla a tímto byl pověřen J.Brabec 
Termín: do konce listopadu 2013 

 Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0 
 
ad. 4) Program na p řipravované shromážd ění vlastník ů 

termín konání Shromáždění vlastníků byl  stanoven na 12.11.2013 od 19:00 hod. v jídelně  ZŠ Veronské 
nám. 391 
Body jednání:  
- prezentace 
- zpráva o činnosti výboru 
- hospodaření v roce 2013 
- zpráva o revizi kontrolní komise 
- informace o výhledu na období 2013-2015 (rekonstrukce elektřiny) 
- zjištění zájmu vlastníků o zateplení domu 
- diskuze 

 Hlasování: PRO: 4  PROTI: 0 NEHLASOVAL: 0  
 

  
 Ruční zápis provedla F. Valentová, zápis do souboru ZS_0031.docx provede místopředseda. 
 Schůze výboru ukončena v 19:40 na stejném místě za přítomnosti všech členů výboru SVJ a členů KK. 
  
   
 Martin Brabec – místopředseda SVJ     V Praze, dne 28. října 2013 


