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1
1.1

Členská schůze vzala na vědomí:
informaci o:
- činnosti (o dokončení rekonstrukce místností v patře v Domku; o úspěšném připojení „Skalkařů“ na vodovod; o porušení
rozvodného řadu neohlášeným výkopem, což je přestupek podle zákona; o dočasném zrušení záměru nástavby nad
terasou),
- členských záležitostech (o ochraně osobních údajů a mazání dalších osobních údajů po 30 měsících od poslední žádosti
o jejich zpracovávání; o návrhu na zavedení platby za poštovné),
- hospodaření (o stavu na účtu a o nákladech na elektřinu na čerpání vody),
- hromadné výměně vodoměrů a odečtech (o stavu příprav, o plánovaném průběhu, o ve stejné době připravených
opravách a údržbě a o nutnosti mít na výměnu vodoměru připravenou šachtici - zajištěný přístup na pozemek, k šachtici
a do ní (žebříček), šachtice musí být čisté, bez stojící vody, tepelných izolací a jiných předmětů bránících bezproblémové
výměně vodoměru - při nesplnění bude uplatněn v souladu s bodem 4.4.2, resp. 6.4.4 Usnesení z 2.4.2022 sankční
poplatky 100,-- Kč za nevyhovující stav šachtice, resp. 200,-- Kč za odečet v náhradním termínu, a rovněž budou
požadovány veškeré náklady na výměnu vodoměru v náhradním termínu).

2
2.1

Členská schůze schválila:
rozšíření sankce, uvedené v platném Usnesení v bodě 4.4.3 následovně (kurzívou zvýrazněna změna):
4.4.3 při jiné závadě na přípojce nebo porušení souvisejících předpisů:
- utržená plomba na připojení vodoměru a hlavního uzávěru přípojky sankční poplatek 5 000,-- Kč,
- neodsouhlasené práce na přípojce, v její blízkosti a v ochranném pásmu rozvodných řadů (výměna vybavení
šachtice, přemístění vodoměru, výkopové práce nad přípojkou a v ochranném pásmu rozvodných řadů (1,5 m na
každou stranu apod.) sankční poplatek 5 000,-- Kč,
poplatek za poštovné členů/hostů bez evidované e-mailové adresy 200,-- Kč/rok s účinností od 1.1.2023.

2.2
3
3.1

Členská schůze ukládá členům:
umožnit v oznámeném termínu (e-mail nebo písemné sdělení ze 14.6.2022) výměnu vodoměru a na výměnu mít
připravenou šachtici (viz bod 1.1 výše).

4
4.1

Členská schůze ukládá výboru:
zajistit podle stanoveného harmonogramu hromadnou výměnu vodoměrů spojenou s odečty odebrané vody v sezóně 2022
a s kontrolou stavu šachtic a jejich zateplení,
zajistit 14.9.2022 při celodenním přerušení dodávek vody výměnu vodoměrů v obou vodojemech, nezbytné opravy ve
vodojemu H-I a opravy v šachticích na rozvodech a následně zajistit desinfekci vody.

4.2

—————————————————— * ———— * ———— * ———— * ———— * ——————————————————
Hlasování: pro 41, proti 0, zdrželo se 0, v době hlasování přítomno 41 členů s 42 hlasy.
Shodu čistopisu se schválenou pracovní verzí ověřila návrhová komise ve složení: Ing. Zbyněk Smetana a Ing. Vladimíra Horecká.
—————————————————— * ———— * ———— * ———— * ———— * ——————————————————

