Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587
konané dne 2. prosince 2015 v 19:00
Přítomni:

Kateřina Bukáčková, Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D., Mgr. Alena Mášová

Výbor Společenství vlastníků:
1.

Opětovně žádá vlastníky bytů, kteří své byty doposud nezpřístupnili z důvodu
nástrah proti mravencům faraonům (byty č. 17, 19, 23 a 27 ve vchodu 587 a č.
16 ve vchodu 586), aby informovali výbor prostřednictvím e-mailu
(svnekvasilova@seznam.cz) nebo vzkazu vhozeném do schránky družstva o
času a datu, ve kterém je možné pokládku nástrah v jejich bytech provést.

2.

Informuje vlastníky o tom, že z důvodu neuspokojivé situace s parkováním na
ulici Nekvasilova připravuje podání podnětu na MČ Praha 8 s žádostí o
umožnění veřejného parkování na prostoru MČ Praha 8, vedle golfového
odpaliště hotelu Čechie.

3.

Informuje o provedené výměně pohybového čidla aktivujícího osvětlení ve
2. NP ve vchodu 585.

4.

V reakci na dotaz vlastníka bytu 585/6 pana Šimůnka uvádí, že ze zákona
nemůže rozhodovat o umístění satelitní paraboly pro příjem TV signálu na
střechu bytového domu: vzhledem k tomu, že jde o zásah do schránky domu
(společného majetku všech vlastníků), je nutný souhlas vydaný shromážděním
vlastníků (schůze). Pro toto hlasování vydá výbor SV nesouhlasné doporučení
z důvodu požárních, bezpečnostních i estetických.

5.

Informuje, že ve spolupráci se správcovskou firmou REMA zaslalo upomínky
vlastníkům, kteří dluží na zálohách za služby, a vyzývá je k úhradě dlužných
částek v co nejkratším možném termínu.

6.

Opětovně apeluje na vlastníky a nájemníky bytů, aby udržovali pořádek u
kontejnerových stání a rozměrný odpad (starý nábytek, koberce, nebezpečné
odpady, zářivky, atp.) odváželi do sběrného dvora ve Voctářově ulici.

7.

Informuje vlastníky bytů, že z důvodu zajištění vyšší informovanosti o dění
v bytovém domě začalo s platností od listopadu 2015 zveřejňovat na svých
internetových stránkách www.svnekvasilova.cz zápisy ze schůzí výboru SV.

8.

Informuje, že příští schůze výboru SV proběhne 6. ledna 2016 od 19:00, úřední
hodiny budou stejný den od 18:30 do 19:00 hodin.

Zapsal: Jiří Horák

Ověřila: Alena Mášová

Příjemné prožití Vánočních svátků
a
do roku 2016 mnoho energie
doprovázené pevným zdravím!

Přejí srdečně všem vlastníkům bytových jednotek i
jejich nájemníkům

členové výboru Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587
Kateřina Bukáčková, Jiří Horák, Alena Mášová.

