
Zápis ze schůze výboru č. 42 / 2015

Datum: 17. 12. 2015
Přítomní: Tomáš Moudrý (TM), Karel Polák (KP), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Pavel Korman (PK), Jan Marek (JM)

1. Jednání
Volba předsedajícího: KP
Volba zapisovatele: TM
Volba ověřovatele zápisu: MZ
Schválení programu jednání

2. Garážová vrata
Výbor jednomyslně schválil podpis dodatku ke smlouvě SPL servis.cz, s.r.o. (dodatek
ze stávající smlouvy vyjímá údržbu a servis garážových vrat) a nové smlouvy s firmou
Altoma,  s.r.o.  (smlouva  ohledně  údržby  a  servisu  garážových  vrat)  pod  tou
podmínkou, že firma Altoma, s.r.o. na sebe převezme zbývající záruku na garážová
vrata K. Jednat s firmou Altoma, s.r.o. bude TM.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. First, s.r.o. - technik
Výbor jednomyslně upozorňuje technika správní firmy First, s.r.o., že pan Hrouda není
k dispozici revizním a servisním technikům a podobným činnostem. Od tohoto slouží
právě technik správce.

4. Pyroservis, a.s.
Výbor jednomyslně schválil podpis smlouvy s firmou Pyroservis, a.s., smlouva se týká
pravidelných revizí hasičských přístrojů, protipožárních klapek a dveří.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. UPC
Výbor  jednomyslně  zamítl  možnost  firmě UPC „vstup“  s jejich službami  do našich
domů. V rozvaděčích 7I a 1K na to není místo. Dále by bylo potřeba v domech sekat
zdi a natahovat přemostění přípojek apod. V domě máme již nyní 2 operátory.
Hlasování: pro zamítnutí žádosti  firmy UPC – KP, TM a MZ, proti zamítnutí žádosti
firmy UPC – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. Schůze výboru v roce 2016
Výbor jednomyslně schválil  návrh KP, aby se i v příštím roce schůze výboru konaly
v osvědčeném  režimu  pravidelně  3.  středu  v daném  měsíci  (v  měsíci  prosinec  2.
středu v měsíci  prosinec) vždy v  18:30 v  kavárně Rotondo nebo případně v  jiném
místě  určeném  předsedou  výboru:  20.1.2016,  17.2.2016,  16.3.2016,  20.4.2016,
18.5.2016,  15.6.2016,  20.7.2016,  17.8.2016,  21.9.2016,  19.10.2016,  16.11.2016,
14.12.2016. V případě potřeby bude svolána mimořádná schůze kdykoliv.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

7. Parkovací stání č. 115



Výbor  jednomyslně  schválil  přefakturování  faktury  od  firmy  Zelení  Žabáci,  a.s  za
vyčištění  nadměrného  znečištění  parkovacího  místa  č.  115  a  jeho  okolí  olejem
vyteklým z vozidla parkujícího na tomto parkovacím stání přímo na majitele tohoto
parkovacího stání.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Odměna pro domovníka
Výbor jednomyslně odsouhlasil návrh KP na jednorázovou odměnu ve výši 20000 Kč
pro  Romana  Hroudu (domovník)  za  nadměrné  pracovní  úsilí  nad  rámec  uzavřené
smlouvy během celého roku 2015.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

9. Fio banka, a.s.
Výbor jednomyslně odsouhlasil, aby PK a TM během ledna 2016 navštívili Fio banku,
a.s.  a  zajistili  pro  paní  účetní  Houzarovou  pasivní  přístup  k transparentnímu  účtu
SVPH vedeného na podporu dětského hřiště.
Hlasování: pro – KP, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

Závěr
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil  všechny uvedené body programu
jednání tak, jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji
námitku  k  projednávanému  bodu,  byla  tato  námitka  prodiskutována  a  též  uvedena  do
zápisu.
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci, domovníkovi a dalším
smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů.
Tento zápis  zveřejní  na stránkách společenství  www.svph.cz  JM a na nástěnky v každém
vchodu vyvěsí TM.
Termín následující schůze výboru je stanoven na 20. 1. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 17. 12. 2015 zapsal TM
Dne 18. 12. 2015 ověřil MZ


