
Zápis ze schůze výboru č. 53 / 2016

Datum: 23. 11. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM)

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

2. Výměna desky kabinového tabla v kleci výtahu Mattioliho 3274/1
Výbor jednomyslně schválil  výměnu nefunkční desky kabinového tabla v kleci výtahu v domě
Mattioliho 3274/1 v ceně 11750 Kč bez DPH.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

3. Ventilační turbíny
Výbor si vyžádal cenové nabídky na ventilační turbíny pro domy Mattioliho 3274/5, 3 a 1.
Nejlepší cenové nabídky poslala firma  REA Company, která již instalovala ventilační turbíny
v minulosti  na  dům  Mattioliho  3274/7.  Z důvodu výše  ceny  není  výbor  schopen sám  schválit
instalaci turbín a dané bude řešeno na plánovaném shromáždění v roce 2017.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Vjezdová vrata v domě Mattioliho 3274/7
Výbor  si  vyžádal  cenové  nabídky  na  nová  vjezdová  vrata  v domě  Mattioliho  3274/7.
Nejlepší cenovou nabídku poslala firma Altoma (celková cena nabídky je 176.664 Kč bez DPH).
Z důvodu  výše  ceny  není  výbor  schopen  sám  schválit  instalaci  vrat  a  dané  bude  řešeno  na
plánovaném shromáždění v roce 2017.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

5. Bezpečnost v domě
JM  zajistil  cenové  nabídky  na  investice  do  technického  zhodnocení  domu  (detailní
podklady k technickým řešením těchto investic najdete na www.svph.cz):
 aktualizace HW/SW pro čipový systém vstupu do objektu (cena s DPH 99.682 Kč),
 instalace čteček čipů z druhé strany oranžových dveří (cena s DPH 65.495 Kč),
 instalace kamerového systému (cena s DPH do 70.000 Kč u základní varianty,  cena

s DPH do 95.000 Kč u rozšířené varianty),
 aktualizace  systému  ovládání  garážových  vrat  (cena  s DPH  do  50.000  Kč  +  200

Kč/karta).
Z důvodu výše ceny není výbor schopen sám schválit investice do technického zhodnocení
domu a dané bude řešeno na plánovaném shromáždění v roce 2017.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

6. Prosincová schůze výboru
Prosincová schůze výboru se bude konat místo 14.12.2016 již 7.12.2016.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.



7. Odměny
Výbor  jednomyslně  schválil  výši  odměn  pro  jednotlivé  členy  výboru  na  rok  2017  a  to
následovně:
 PK  38010  Kč  (v  hrubém  jednorázově  za  leden  2017),  TM  13410  Kč  (v  hrubém

jednorázově za leden 2017), KP 13410 Kč (v hrubém jednorázově za leden 2017), MZ
5610 Kč (v hrubém jednorázově za leden 2017),

 PK 2490 Kč (v hrubém měsíčně za únor až prosinec 2017),  TM 2490 Kč (v hrubém
měsíčně za únor až prosinec 2017), KP 2490 Kč (v hrubém měsíčně za únor až prosinec
2017), MZ 2490 Kč (v hrubém měsíčně za únor až prosinec 2017).

Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

8. Úklid
Na základě  množících  se  stížností  majitelů  bytů  v našich  domech výbor  zajistí  změnu
úklidové firmy. Úklid bude nově vykonávat  paní Hroudová,  cena úklidu zůstala  stejná,
rozsah  úklidu byl  navýšen.  Podpisem smlouvy  jsou  pověřeni  PK a  TM.  Výpověď  bude
stávající úklidové firmě Zelení žabáci zaslána poštou.
Hlasování: pro – PK, 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 7. 12. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 24. 11. 2016 zapsal TM
Dne 25. 11. 2016 ověřil MZ


