
22/2009 
Usnesení 

ze zasedání výboru SVJ Vratimovská 481-484, 
 konaného dne 3.prosince 2009 

 
Přítomni: Ing. Doležal, Bílková, Hančlová, Vacík, Ing. Vaňatová 
 
Výbor Společenství vlastníků jednotek: 
 
I. konstatuje: 

- byly projednávány provozní a organizační záležitosti týkající se probíhajících 
stavebních prací, 

- byly projednány připomínky členů výboru k návrhu mandátní smlouvy s fi SULKO 
k projektové přípravě na zateplení objektu, 

- ve společných prostorách objektu se ztrácejí žárovky a kryty osvětlení, proto nejsou 
všechny tyto prostory řádně osvětleny; žádáme obyvatele, aby byli více všímaví 
a případné „škůdce“ ohlásili členům výboru, 

- fa SULKO předala klíče od nových poštovních schránek, 
 

II. bere na vědomí: 
- inf. Ing.Doležala, o zajištění nového revizního technika na provedení elektrorevize, 

která bude provedena v průběhu prosince 2009, 
- inf. Ing. Doležala, prosklené vitríny budou namontovány místo starých poštovních 

schránek, 
- inf. Ing. Doležala, že nové vchodové dveře jsou „aretované“ - při úplném rozevření 

zůstanou otevřené (bez zarážky), 
- termín kontrolního dne na stavbě byl stanoven na den 15. prosince 2009 
 

III. schvaluje: 
- provedení odečtu stavu vodoměrů v měsíci prosinci 2009  
- připojení STA na samostatný jistič 
- výměnu starých vložek FAB ve sklepních prostorách za nové, klíč stejný jako 

u vchodových dveří 
 

IV. ukládá: 
- členům výboru Hančlové, Vacíkovi a Bílkové dokončit „Hlasování per rollam“ 

o vyjádření k financování zateplení objektu a sanace bytových lodžií 
- členům výboru Hančlové, Vacíkovi a Bílkové provést označení poštovních schránek 

číslem bytu a předání klíčů uživatelům  
- Ing. Vaňatové zpracovat a předat výše uvedeným členům seznamy na předání klíčů 

a seznamy pro odečet vodoměrů 
- Pí Bílkové připravit informační leták kdy budou prováděny odečty vodoměrů 
- Žádá uživatele bytů, aby si v co nejkratší době označili nové poštovní schránky 

a po vybrání pošty nechali staré schránky otevřené, aby do nich již nebyla 
dávána pošta a mohly být odstraněny 

 

Příští zasedání výboru se uskuteční ve čtvrtek dne 17. 12. 2009 
 

ve sklepní místnosti vchodu 482 v 19 hodin 
 
 

Zapsala:  Bílková      Schválil: Ing. Doležal 


