Společenství
vlastríkůjednotekdomu čp.494,495a496 ulice Toviírnív Trutnově

Zápis ze shromáŽdění
Datumkonání:
Místo konání:

23.1l.2015,18:00hod.
Tovrímí495. Trutnov_ suteréndomu

Program
1.

Kontrola usnášeníschopnosti

2.

HospodďeníSVJ zarck2}l4

3.

Provoz novérnýměníkové
stanice

4.

Diskuse

5.

Schváleníhospodďení

Pritběh
je předsedavýboru společenství
Ridicim shromríŽdění
Ing.Jiří Koubek, zapisovatelemIng.
Miloš Velikovslcý.
bod 1)
listiny byla zjištěnaúěast62,46yovlastnílď.ShromríŽdění
Součtempodle prezenční
bylo
prohlášenoza usnášeníschopné.
bod 2)
Předsedavýboruinformovď ěleny společenství
o hospodďeníSVJ zarck20|4. Předseda
semámil ěleny s aktuálnímstavemna běžrémúětu,účtech
stavebního
spoření,ve fondu
a
úvěru
na
rekonstrukci.
oprav stavem
Stav na:
.

účtu
byl k3|.12.2014Kč | 224 |29,-běŽném

.

běŽném
účfu
byl k 31.10.2015
Kč 969 940,--

-

stavebního
spořeníu MPSS a.s.byl k3|.12.2014Kč | 5|3 782,-účtu

.

_ SS a.s.byl k3|.|2.2014 Kč | 772 397,-účfu
stavebního
spořeníu Wuestenrot

-

pokladněv hotovostibyl k 3|.|2.2014Kč 3 0l3,--

Výšezustatkuúvěruze stavebního
spořeníčiník 3|.|2.2014Kč 12 00l 699,--.

tt3

vlastríkůjednotekdomu ěp. 494,495 a 496 ulice Továmív Trutrrově
Společenství
SVJ obdrželoza rok 20l4 dotacena úrokyz úvěruna rekonstnrkciod Čtr,tzRBa.s.ve vÝšiKč
275 742,-Do majetkuSVJ byly od městaTrutnovazakoupenypozemkypod přístupovýmichodníkya
okapníky.
bod 3)
V pruběhu|éta20|5došlok realizaci instalaceobjektovépředávacístanice(dále oPS) a
přepojenídodávektepla a teplévody oa Čpz Teplarenskáa.s.
SVJ nyníodebíráteplo z horkovoduČEZ zaprimrírní
sazbua zajišťuje
si ohřev teplévody a
vytápěníve vlastníreŽii.
Celková cenainvesticebyla Kě 427 232'.Platby na teplouuŽitkovouvodujsou nynírozdělenyv poměru30% stáůáplatba
dle počfu
osob,707oskutečnáspotřebadle vodoměru.
Platby zavýápěttl'jsourozdělenyv poměru50%dle podlahovéplochy, 50%dle odebraného
poměrovýmiměřidly.
teplazjištěného
V roce 2016 dojdek změně zilkonaupravujícího
rozděleníplatebza teplo a teplouvodu.Na
jeho základě a dle spotřebytepla a teplévody po přepojenína oPS budena příštím
potřebadalšíúpravyrozdělenístá]éa spotřebnísložky.
diskutoviína
Shromráždění
Vlivem nněny sazbyza teplo ze sekundiímína primárnídošloke sníŽenícenyza GJ odebrané
energiez 553 na445 Kč/GJ.V důsledkutoho byla našemuSVJ sníŽenázáůohanap|atby
za
teploo cca20 000 Kč.
Pan Velikovslcýdále informovď ShromaŽdění
o fungováníoPs ajeho nastavení.
Korekce
nastavení
budouprováděniběhemtopnésezóny na ziákladěvýsledkůměřenía podkladůod
obyvateldomu.
bod 4)
požadavkyna výbor SVJ a ostatrrí
By|azahájenadiskuzea definovárrynásledující
členySVJ:
- zjistit možtostnajmutíexternífirmy pro úklidu popelnica případnoucenuza futo
sluŽbu.
. upravit interval zhasíniíní
světel na chodbách,někÍerázhasínajípřílišbrzy.
- poučita hlídatděti, aby si nehrálya nemačkalytlaěítkavytahu atímnezdržovaly
ostatní,kteříěekajína příjezdvytahudo jejich stanice.
- ověřit funkci v;itahupři sběrusměremdolů
- zjistit možnostioÍezáničiprořezánívysokýchstromůpřed domem,kterébrrání
pruniku světlado bytů,ověřit stava stabilitustromů(obzvláštěborovic)z hlediska
jejich bezpečnosti
- opravitporouchané
kliky (zámečky)na chodbovýchbďkónech v čp.494a496.

2t3

jednotekdomu ěp.494,495a496 ulice Toviírní
vlastríků
v Trutnově
Společenství
Výbor SVJ informovalčleny:
- o probíhající
výměněcedulekomaěujícíchěíslodomua umístění
chybějícícedule
ulici.
označující
- o proběhlémprokácenibřiz za domema pravidelnémořezu větvíu silnice před
domem
bod 5)
Hlasovrání:
Návrh: Shromaždění
schvďuje hospodďeníSVJ zarok2014.
Hlasovdní 1: přítomno 62,469ó,pro návrh 100%přítomných (62,46%všech)vlastníkť*
Nóvrh bylpřijar

PříIohv
prezeněnílistina a plnémoci
soupis hlasovaní
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Ing.Jiří Koubek

l

Ing.Miloš Velikovský

předsedavýboru společenství

zapisovďel

313

