
 
             2/2012 

Usnesení 
ze zasedání výboru SVJ Vratimovská 481 – 484 

konaného dne 17. ledna 2012 
 
 
Přítomni:  Ing. Doležal, Bílková, Hančlová, Vacík, Ing. Vaňatová 
  
 
Výbor Společenství vlastníků jednotek:  

 
I. konstatuje:  

- spol. CENTRONET zahájí ve čtvrtek dne 19. 1. 2012 práce na přívodu optického kabelu 
do objektu 

- ve vchodu 481, střední byty, je nutno používat odvětrání par při vaření (celé stoupačky), 
zamezí se tím srážení páry v bytě 23/481  

- technik SBD p. Procházka požádal o schůzku k seznámení se s provedeným zateplením   
a ostatními úpravami provedenými v objektu, schůzka se uskuteční dne 31. 1. 2012 

 
II. bere na vědomí: 

- dne 19. 1. 2012 se uskuteční jednání s DOSNOU k odstranění závad uvedených 
v revizní zprávě výtahů (nedostatky zjištěné při revizi výtahů např. nedostatečné 
osvětlení výtahových šachet, nepořádek ve výtahových šachtách), 

- reklamace p. Hrona, byt 2/481 na závadu při provádění úpravy lodžie byly zamítnuta, 
jmenovaný podepsal převzetí práce bez závad 

- k reklamaci paní Kleinové, byt 12/481 bude provedena revize v pondělí dne 23. 1. 2012 
- reklamace p. Vacíka, byt 15/484 bude po dohodě obou stran řešena až za vhodného 

počasí 
- pro řešení reklamace paní Ladýřové, byt 22/481 byl předán kontakt k domluvě termínu 

na provedení kontroly a odstranění závad 
- na základě žádosti předsedy SBD Mgr. Kroha o schůzku s předsedou výboru SVJ 

se schůzka uskuteční dne 26. 1. 2012. 
 
III.       schvaluje: 

- schvaluje připojení optického kabelu pro příjem kabelové TV a internetu spol. „cznet“,   
 
IV. ukládá: 

 p. Vacíkovi připravit knihy výtahů na Po 16. 1. 2012 pro jednání se zástupci spol. 
DOSNA 

 sl. Hančlové připravit podklady pro změny záloh plateb v souvislosti s navýšením cen 
a DPH, jak bylo odsouhlaseno na schůzi shromáždění 24. 11. 2011 

 
 

Příští zasedání výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 2. 2. 2012 
od 18,00 hodin ve sklepní místnosti vchodu 482   

 
 
 

 
Zapsala:     Bílková                                   Schválil: Ing. Doležal 


