Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587
konané dne 12. října 2016 v 19:00
Přítomni:

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

Výbor Společenství vlastníků:
1. Připomíná, že od 1. října 2016 platí v ulici Nekvasilova parkovací zóny, před
bytovým domem se jedná výhradně o zónu pro rezidenty. Více informací je k
dispozici na webu
http://www.parkujvklidu.cz/zakaznici-zon-placeneho-parkovani/mestska-castpraha-8/
2.
Informuje, že stejně jako předcházející trestní stíhání, i stíhání neznámého
pachatele kvůli podezření ze spáchání přečinu krádež a poškození cizí věci
(vloupání do kočárkárny ve vchodu 584, na balkon v 5. patře a do sklípků v 6.
patře) ze dne 4. 8. 2016 bylo Policií ČR odloženo, jelikož se nepodařilo zjistit
skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání (Policie nikoho nevypátrala).
3.
Informuje, že poškozené dveře do kočárkáren ve vchodech 584, 586 a 587 byly
vyrobeny a budou nainstalovány dne 24. října 2016. Od tohoto dne bude
možné opět kočárkárny využívat (za použití původních klíčů). I přesto, že
nainstalované dveře 2. bezpečnostní třídy (stupeň důvěrné) by měly být
odolné proti uskutečněnému způsobu dřívějších loupežných pokusů,
doporučujeme vlastníkům i nájemcům uzamykání předmětů silnými zámky.
Výbor SV pak v blízké době plánuje vypsat výběrové řízení na stojany na kola
apod., které by používání kočárkárny zpříjemnily.
4.
Informuje případné zájemce z řad vlastníků o využívání kočárkárny, aby o svém
zájmu využívat (konkrétní) kočárkárnu informovali výbor SV, aby jim mohl
připravit předávací protokol a kopii klíče.
5.
Informuje, že příští konzultační hodiny pro vlastníky bytových jednotek
proběhnou ve středu 2. listopadu od 17:30, příští schůze výboru SV proběhne
stejný den od 20:00.
6.
Informuje o záměru svolat Shromáždění vlastníků na den 2. listopadu 2016. Na
programu Shromáždění bude mj. schválení účetní uzávěrky, výběr vhodného
typu dveří do sklípků, schválení revize Stanov SVJ a diskuse o možnostech
rozvedení nové sítě (TV/Internet) v prostorách bytového domu.

Zapsal: Jiří Horák

Ověřila: Alena Mášová

