Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 - 637
Ostravská 635
199 00 Praha 9
IČO: 26755505
svj@ostravska.cz

ZÁPIS
z 15. schůze výboru společenství vlastníků jednotek
Termín konání: 16.5.2022
Místo konání: Ostravská 635, 199 00 Praha 9, kancelář SVJ
Přítomni:
Jan Blažek (předseda výboru)

Vladimír Michálek (člen výboru)

Danuše Plechšmídová (místopředsedkyně výboru) Hana Kynclová (KK)

Ing. Pavel Šplíchal (člen výboru)
Mgr. Emil Šlemenda (KK)

Program schůze:
 Informace o výměně měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu
 Informace o platnosti stavebního povolení na revitalizaci bytového domu
 Informace o zahájení realizace revitalizace bytového domu
 Informace o konání schůze č.3 kontrolní komise dne 11.5.2022
 Informace o odstoupení Mgr. Emila Šlemendy z funkce člena Kontrolní komise
 Převzetí staveniště generálním dodavatele stavby Nepro stavební a.s.
 Kontrolní den č.1 na stavbě dne 12.5.2022 se zápisem do Stavebního deníku
Průběh schůze:











Informace o výměně měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu
V termínu 4.-16.5.2022 probíhá plánovaná výměna měřidel na topení a vodoměrů na teplou i studenou vodu dle uzavřené SoD.
Informace o platnosti stavebního povolení na revitalizaci bytového domu
Stavební povolení je dle informací generálního dodavatele stavby vydané ÚMČ Praha 18 dne 12.5.2022 a bude zaslané SVJ
Informace o zahájení revitalizace bytového domu
Předseda výboru informoval členy výboru, že dle informací generálního dodavatele stavby bude zahájena stavba 17.5.2022.
Informace o konání schůze kontrolní komise dne 11.5.2022
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 11.5.2022 se uskutečnila schůze kontrolní komise č.3.. Výbor bere zápis
z jednání kontrolní komise č.3 na vědomí
Informace o odstoupení Mgr. Emila Šlemendy z funkce člena Kontrolní komise
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 11.5.2022 dostal emailem výpověď Mgr. Emila Šlemendy z funkce člena
Kontrolní komise ke dni 10.7.2022 dle Stanov SVJ
Převzetí staveniště generálním dodavatele stavby Nepro stavební a.s.
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 25.4.2022 došlo k převzetí staveniště generálním dodavatelem stavby Nepro
stavební a.s. dle platné uzavřené SoD
Kontrolní den č.1 na stavbě dne 12.5.2022 se zápisem do Stavebního deníku
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 12.5.2022 proběhl 1. kontrolní den na stavbě s generálním dodavatelem stavby
Nepro stavební a.s. za účasti TDS se zápisem do Stavebního deníku

Další schůze výboru se bude konat dne 13.6.2022 od 18. hodin v Ostravské 635, kancelář SVJ.
Zapsal dne: 16.5.2022
Jan Blažek
předseda výboru

Danuše Plechšmídová
místopředsedkyně výboru

Vladimír Michálek
člen výboru

Ing. Pavel Šplíchal
Člen výboru
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