
14/2011 
Usnesení 

ze zasedání výboru SVJ Vratimovská 481-484, 
 konaného dne 28. července 2011 

 
Přítomni: Ing. Doležal , Bílková, Hančlová, Ing. Vaňatová 
Omluven: Vacík 
Host:  Ing. Kocourek, zástupce spol. CenTrio 
 
 
Výbor Společenství vlastníků jednotek:  

 
I. konstatuje:   

 Ing. Doležal zaslal odpověď pí Vopálkové k její  žádosti o instalaci jiného zasklení lodžie 
 Za přítomnosti Ing. Roda (stavební dozor), byla řešena reklamace dlažby na lodžii bytu 

č.1/483, dlažba v mezích normy 
 došlo ke krádeží 4 ks set-top-boxů, 8 ks dálkových ovládačů, 2 ks modulátorů a jedné 

katry programu JOJ v hodnotě cca 2000,- Kč. Celková škoda 14.000,- Kč. 
 krádež je šetřena Policií ČR a po ukončení šetření bude předána k likvidaci pojišťovně 
- prováděné stavební práce jsou pravidelně kontrolovány stavebním dozorem, odstranění 

zjištěných nedostatků je prověřeno při následujícím kontrolním dnu. 
 
II. bere na vědomí: 

- ukončení platebního kalendáře fy SULKO.  
- výše uvedenou krádež Ing. Doležal nahlásil fy MONTAKO, která od vykradených 

prostor převzala klíče, ale prostory nezamykala, náklady, které neuhradí pojišťovna 
budou uhrazeny spol. MONTAKO 

- informace z kontrolních dnů stavby, které probíhají dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) 
za účasti Ing. Roda (stavební dozor) 

- nabídku společnosti CenTrio - poskytovatele kabelové televize, internetu a pevné 
telefonní linky (bylo provedeno komplexní seznámení s poskytovanými službami)  

 
III.   schvaluje: 

 od měsíce října 2011 začít splácet, dle smlouvy s fy MONTAKO, náklady za provedené 
práce při zateplení objektu 

- fy MONTAKO poskytnout jenom klíče od střechy 481 (není tam přístup k TV centrále)  
- uzavření smlouvy se společnosti CenTrio k poskytnutí prostoru v objektu k umístění 

požadovaného zařízení, uzavřením této smlouvy nevzniknou SVJ žádné náklady 
 

IV. ukládá: 
 Ing. Doležalovi a Ing. Vaňatové uzavřít se spol. CenTrio výše uvedenou smlouvu 
 

 
 

Příští zasedání výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 11. 8. 2011 
ve sklepní místnosti vchodu 482 v 18,00 hodin 

 
 
 
 

Zapsala:  Bílková     Schválil: Ing. Doležal 


