- zpráva o činnosti výboru za rok 2006:
- montáž skříní na hasicí přístroje + doplnění chybějících. Po instalaci hasicích přístrojů do skříní
se zatím neztrácejí. cena za skříně byla celkem 18.144 Kč (16 ks). (každoročně docházelo ke
ztrátě mnoha hasicích přístrojů, přičemž cena jednoho je cca 1.000 Kč.
- na základě odsouhlasení osvětlení parkoviště u rohu domu bylo toto osvětlení vybudováno. cena
byla 11.285 Kč. (na shromáždění 2006 byla zmíněna cena cca 20 000Kč)
- od Magistrátu města Brna jsme na naši žádost ohledně zprovoznění osvětlení okolo domu a od
zastávek MHD dostali odpověď, že osvětlení nelze opravit a město tedy bude řešit nové osvětlení
jako novou investici dle metodiky investičního procesu města Brna.
- co se týče osvětlení u zadního vchodu domu SVJ kontaktovalo majitele vedlejšího pozemku,
nicméně nemáme žádnou odpověď. cenově by ovšem zprovoznění osvětlení u zadního vchodu
vyšlo několikanásobně dráž než tomu bylo v případě osvětlení u rohu domu. (nutno nové lampy20tis. Kč/jedna) případně kabeláž, výkop,...,zřízení odběrného místa,... V případě pouze
halogenu zde kabel vést vzduchem za keřem nelze, kopat by se muselo tak jako tak)
- zatím nejsou nabídky na novou fasádu či zateplení domu, neb stavba ještě není dokončena(musí
být dokončen minimálně její vnější plášť.
- nepořádek v domě a u popelnic – SVJ zajistí odvoz prostřednictvím úklidové firmy.
- odbor správy budov MMB zajistil opravu chodníku(viz zápis ze shromáždění 2006) a zajistí
pravidelný pokos
- soupis dlužníků. Průběžná kontrola, posílány upomínky.
- byla uzavřena smlouva na odečet a rozůčtování RTN s firmou ENBRA.
- současně při odečtech měřidel začátkem roku 2008 budou VYMĚNĚNY VODOMĚRY NA TUV,
nutno dle vyhlášky každé 4 roky. Termín bude vyvěšen v domě, nutno zajistit přístup do bytu.
- došlo k havárii na přípojce vody, SVJ zajistilo opravu, cena byla 86.137 Kč. Polovinu nákladů by
měl uhradit majitel vedlejší budovy.
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