
Zápis ze schůze výboru č. 45 / 2016

Datum: 16. 3. 2016
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ)
Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM)
Host: Filip Hájek (FH), Roman Hrouda (RH)

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

2. First, s.r.o.
Výbor  vedl  debatu  se  zástupcem  správní  společnosti  First,  s.r.o.  (panem  Hájkem)
ohledně spolupráce správce, technik, účetní, členové výboru a domovník. Byl shrnut
první půlrok spolupráce a byla nastavena další spolupráce do budoucna. Výbor dále
s panem Hájkem vedl debatu ohledně připravovaného shromáždění (červen 2016).

3. Vzduchotechnika (ventilační turbíny)
Výbor jednomyslně schválil cenovou nabídku firmy REA Company v částce 31.275,40
Kč za osazení domu Mattioliho 7 ventilačními turbínami. Objednávku zajistí TM. Podle
následného ohlasu majitelů bytů ve vchodu Mattioliho 7, by se případně osadil zbytek
budovy.
Hlasování: pro – PK, TM a MZ, proti – nikdo, zdržel se – nikdo.

4. Dětské hřiště
Výbor jednomyslně schválil platbu ve výši 11.000 Kč, jedná se o částku na dokoupení
nových herních prvků, na dětské hřiště, na nákupu nových herních prvků se budou
podílet i ostatní SVJ na našem sídlišti.
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 20. 4. 2016 v 18:30 v pizzerii Rotondo.

Dne 18. 3. 2016 zapsal TM
Dne 20. 3. 2016 ověřil MZ


