Zápis ze schůzky Výboru
číslo: 2010-12-12
ze dne 12. 12. 2010

Přítomni:
Vchod A
člen výboru
pověřený správou
domu
Petr
FILIPEC
Podpis:

Vchod B

Vchod C

Vchod D

Vchod E

člen Výboru

předseda Výboru

člen Výboru

místopředseda
výboru

Petr
TOULEC

Jindřich
KUKLA

Zbyněk
FOUSEK

Radek
ŠTROBL

1. Výbor informuje :
1.1. Na základě krádeží kol a dalších věcí z technického podlaží domu ve vchodu A, Výbor
nainstaloval bezpečnostní kování mezi místností v suterénu, ve které je instalován vodoměr a
technickým podlažím domu. Každý z vlastníků ve vchodu A obdrží pouze jeden klíč od těchto
dveří. V případě ztráty klíče je povinen vlastník, který klíč ztratí, zaplatit výměnu vložky do
těchto dveří, včetně výroby 20ks klíčů (15klíčů pro vlastníky+5klíčů pro členy Výboru). Klíč
od těchto dveří není možno běžně zhotovit. Ve vlastním zájmu doporučujeme, aby klíče od
technického podlaží měli ve svém držení pouze vlastníci bytů, a nedávali je osobám, kterým
byty pronajímají. Jinak by se opatření k zamezení krádeží v technickém podlaží domu minulo
svým účinkem. Žádáme proto vlastníky, aby důsledně zavírali dveře, mezi výše uvedenou
místností v suterénu a technickým podlažím domu.
1.2. REVIZE KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ – se uskuteční v sobotu 08. 01. 2011 od 09:00 do
12:00h. Revize budou postupně probíhat v těchto bytových jednotkách: 201, 211, 221, 231,
241, 301, 311, 321, 331, 341, 401, 411, 421, 431, 441, 502, 512, 521, 532, 542. Žádáme
vlastníky výše uvedených bytových jednotek, aby v tomto termínu zajistili zpřístupnění výše
uvedených bytových jednotek, k provedení revize komínů a kouřovodů. Předem děkujeme za
spolupráci.
1.3. Čestné prohlášení – odpad Milovice – 2011, které jste obdrželi buď v obyčejné zásilce,
nebo při dnešním odečetů vodoměrů vyplňte a odevzdejte nejpozději do 15. 01. 2011 na
adresu Společenství, nebo do schránky Společenství ve vchodu A. Odevzdání těchto
prohlášení je nutné pro vypracování vyúčtování FS a FO za rok 2010.
1.4. ÚKLID SNĚHU A LEDU NA PŘISTUPOVÝCH CHODNÍCÍCH K JEDNOTLIVÝM
VCHODŮM – Výbor apeluje na všechny vlastníky a obyvatele domu, aby ve vlastním zájmu
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iniciativně pomáhali při úklidu sněhu na přístupových chodnících k jednotlivým vchodům.
Zároveň si dovolujeme touto cestou poděkovat všem vlastníkům a obyvatelům domu, kteří
naši výzvu na nástěnkách pochopili a sníh uklízejí. Nenechte prosím tuto práci jen na několika
jednotlivcích a pomozte s odklizením sněhu všichni, kteří můžete. Předem děkujeme.
1.5. Výbor přeje všem vlastníkům a obyvatelům domu příjemné prožití letošních vánoc a
hodně zdraví štěstí a pohody do roku 2011 a těší se na bezproblémovou spolupráci se
všemi vlastníky a obyvateli domu.

2. Výbor rozhodl :
2.1. O schválení plateb provedených v měsíci říjen a listopad 2010 na základě Výpisu
z bankovních účtů Společenství.
2.2. O nákupu bezpečnostního kování a vložky a jeho instalaci na dveře mezi místností, ve které je
instalován vodoměr a technickým podlažím domu, ve vchodu A.
2.3. O nákupu 5ks sekáčů na led a 5 ks lopatek na posypový materiál a jejich umístění do kolárny
každého vchodu.
2.4. O termínu REVIZE KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ na den 08. 01. 2011.

3. Výbor schvaluje :
3.1. Provedení plateb z Fondu služeb a z Fondu oprav na základě Výpisu z Fondu služeb a Fondu
oprav za měsíc říjen a listopad 2010.

4. Výbor ukládá :
4.1. p. Filipcovi – obeslat vlastníky bytových jednotek a informovat je o termínu provedení revize
komínů a kouřovodů obyčejnou zásilkou.
4.2. p. Filipcovi zajistit odečet elektroměru firmy CATR ve vchodu E.
4.3. p. Filipcovi zajistit provedení revize komínů a kouřovodů.
Další pravidelná schůzka Výboru je plánována na neděli 09. 01. 2011 od 20:00h ve vchodu A.
Zapsal: Radek ŠTROBL (E) a Petr FILIPEC (A) dne: 12. 12. 2010
Vyvěšeno dne: 13. 12.2010
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