
Průběh jednání členské schůze nájemníků samosprávy č. 037 
domu Čsl. armády 24, Šumperk 

ze dne 19. 12. 2012 v 16:30 hodin 
 

Vzhledem k tomu, že se ve stanovenou hodinu nedostavila nadpoloviční většina 

členů, byla schůze zahájena v 16.45 hodin.  

Projednávány byly pouze body uvedené na programu členské schůze.  

 

1) Schůzi zahájil a dále vedl předseda samosprávy p. Miroslav Fuchs, který úvodem 

seznámil přítomné, že vzhledem k nižší účasti než 50%, bude možno projednávat 

pouze body programu, uvedené na pozvánce.  

Zapisovatelkou byla jmenována členka výboru samosprávy paní Věra Kremlová. 

2) Zprávu o činnosti samosprávy od minulé členské schůze přednesl předseda 

samosprávy p. Fuchs. 

3) Členská schůze odsouhlasila změnu nájemce provozovny kosmetiky v OÁZE 

z paní Leitnerové na paní Langerovou, s tím, že podmínky nájmu budou 

sjednoceny s provozovnou masáží paní Blechtové. 

4) Členská schůze neodsouhlasila pronájem části střechy na zřízení základnové 

stanice společnosti Telefónica Czech rep., a.s. 

5) Členská schůze všemi hlasy zamítla obnovení možnosti otvírání šachetních dveří 

výtahů v suterénu.  

6) Členská schůze stanovila termín demontáže zámku na klíč z vchodových dveří na 

1. února 2013. Do té doby je potřeba, aby si nájemníci vyzvedli čipy, které si 

objednali a dosud si je nevyzvedli. Cena pro trvale bydlící je stanovena na30 Kč, 

pro podnájemníky a příbuzné, kteří u nás v domě nebydlí, je stanovena cena 

100 Kč. 

Zámek z vchodových dveří bude přemístěn do plechových dveří, vedoucích do 

sklepa. 

V případě poruchy el. ovládání zámku, nebo déletrvajícího výpadku dodávky 

elektřiny, by byl přechodně vrácen zpět do vchodových dveří. 

7) Diskuse:  

a) Informace, že došlo k výměně paní uklízečky, která se stará o úklid přízemí a 

schodiště. 

b) Návrh na vymalování schodiště od suterénu až po vstup na střechu do jara. 

Využít pro tuto akci mimosezonní slevy dodavatelů. 

c) Upozornění na nutnost požádat si písemně o prodloužení funkčnosti čipů 

s omezenou platností, na další rok. (Číslo bytu, jméno a číslo čipu, který 

chcete prodloužit, vhodit na lístku do schránky č. 50.) 

d) Opětovné zdůraznění informace o tom, že si někteří nájemníci dosud 

neodkoupili objednané čipy. 


