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Zápis z 39. sch ůze výboru SVJ Veronské nám ěstí 379-381 
ze dne 25. 9. 2016  

Začátek: 18:30, kancelář SVJ, Veronské náměstí 379, Praha 15, 109 00 
Přítomni: Brabec M., Brabec J., Valentová F.  
 
 
 
Program sch ůze: 

1) nepořádek u popelnic 
2) úklid ve společných prostorách 
3) právní spor s dlužníky  
 
 

 
ad. 1) nepo řádek u popelnic  

Stále se množí nepořádek u popelnic. Když se uklidí v brzké době je zde další 
nepořádek. Městskému úřadu již došla trpělivost a bude udělovat pokuty. Tuto pokutu 
bohužel zaplatíme všichni a může být až do výše 50 000,- Kč. Pro odhalení těchto 
bordelářů bude použit kamerový záznam. 
 

ad. 2) úklid ve spole čných prostorách  
Další problém se týká odkládání různých nepotřebných věcí ve společných 
prostorách domu. Přesto, že byla cca před rokem zaplacena firma, která vše 
zlikvidovala jsou tam již zase odložené věci např. staré postele ve vchodě 379 pod 
schodištěm v suterénu a stará skříň. 
Projednáno: 
Obejít nájemníky a zeptat se, zda se někdo přizná a zjednat nápravu 
Tímto byli pověřeni J. Brabec + M. Brabec 
Termín: do konce října 2016 
 Hlasování: PRO: 3 PROTI: 0 NEHLASOVAL:0 
 

ad. 3) právní spor s dlužníky  
Stále trvá problém s dlužníky (i když se již podařilo dluh snížit o cca ¾). Poslední 
větší dlužník si najal právního zástupce, neboť je přesvědčen, že dluh je neoprávněný 
nebo ne v takové výši. Jeho právní zástupce toto řeší ve spolupráci s Pragostavem a 
odborem předpisu nájemného a služeb.  
 
 

 
 
  
 Ruční zápis provedla F. Valentová, zápis do souboru ZS_0039.doc  provede místopředseda. 
 Schůze výboru ukončena v 19:30 na stejném místě za přítomnosti všech členů výboru SVJ. 
  
 
   
 Martin Brabec – místopředseda SVJ     V Praze, dne 26. září 2016 


