
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ
Datum konání: 1.2. 2023 /středa/ v 16:30 hod
Místo konání: u Tesaře

Přítomni za výbor společenství: paní Martínková, pan Zeman, pan Němec
(Repros+)

Program schůze:

1) Výtah - nabídky k jednání
Výbor SVJ obdržel dvě nabídky od spol. Liftmont

1) na tříletou odbornou zkoušku výtahu

Hlasování: PRO = 3, PROTI = 0

2) oprava baterie nouzové zdroje

Hlasování: PRO = 3, PROTI = 0

Paní Martínková zajistí možnost účastnit se předvedení funkčnosti po opravě.

- Po komunikaci s panem Pančochářem (Liftmont), bylo přislíbeno, že pan revizní

technik pro Brno- pan Kolář nám sdělí termín, kdy výtah přijedou opravit. Také je

možné s ním probrat, zda je ve výtahu umístěn čítač jízd.

- termín stanoven na středu 22.2.2023 ve 12:00

2) Vyúčtování
V současné době není vyúčtování hotovo, bude zajištěno do konce března.

Závisí na činnosti BEKANT.

3) Rozpočet na rok 2023
Podklad připraví paní Martínková a předloží na schůzi Výboru dne 23.2.2023

4) OKNA a dveře
Výbor se dohodl na následujícím postupu v oblasti ošetření oken:

a) u vlastníků, kteří se ozvali s problematickými okny bude zajištěn nový nátěr

b) bude proveden servis dveří a oken

c) impregnace a vosk

Výbor provedl opakovanou výzvu vlastníkům, týkající se poškození nátěru bytových oken. Na

základě zpětné vazby od vlastníků bytových jednotek je aktuálně evidováno 6 oken a 1

dveře, které potřebují natřít. Jedná se o byt paní Báňové, Jeřábkové, Martínkové. Pan

Milka od požadavku na nátěr dveří ustoupil.

Pan Zeman zajistil CN od natěrače, který začátkem dubna provede požadovaný nátěr oken a

dveří. Rozsah prací cca 3 dny. Orientační postup prací: poškozené části oken budou

oškrábány příp. opáleny, okna se natřou napouštědlem a barvou ral 3005 ve 2-3 vrstvách.

Mezi všemi nátěry se vždy okno zdrsní smirkovým papírem. Jedná se o technické

poškození společných částí domu, předp. konečná cena 13 tis. Kč.

Pan Zeman zajistil CN od firmy Sypták na běžný 2roční servis oken (promazání, seřízení,

stav kování, těsnění, apod.), který bude představen na schůzi společenství.

Dále byly zjištěny možnosti preventivní údržby stávajícího nátěru, které budou s ohledem na

rozsah m2 a cenu opětovně konzultovány na schůzi společenství.

Na příští schůzi budeme hlasovat o nabídkách.

5) FVE
Pan Něměc prověří možnosti instalace FVE v návaznosti na legislativu.

Varianty:

a) společné prostory – 30% dotace

b) všechny byty pod jedním dodavatelem



6) Instalace Smart vodoměru
Pan Zeman zajistil nabídku od společnosti INSEBO na výměnu 50ks vodoměrů za cenu

57 431,- Kč. Jedná se o elektronické vodoměry s dálkovým odečtem KADEN.

Pan Němec jedná se třemi společnostmi na výměnu vodoměrů
(ISTA, Enbra, TECHem- odhad 60 tis. Kč).

U dodavatele nutno prověřit (zajistí pan Repros+):

- vlastní cenu za vodoměr

- způsob montáže

- co se starými vodoměry

- typ rozhraní, export dat

7) Další termín schůze
Návrh : 23. února (čtvrtek v 15:30) – Tesař
Návrh na termín schůze Společenství: 13.4.2023.

8) Diskuze
Na další schůzi bude projednán rozpočet na rok 2023 a plán oprav.

V Brně dne 20.2. 2023

Zápis sepsal: Martínková
Zápis ověřil: Němec, Zeman
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