Zápis ze schůze spolku SSH konané dne 3.5.2017 v pivovaru Faltus od 18.00 h.
Přítomni: Kuzněcov Jaroslav, Očenáš Pavel, Peroutka Pavel, Svatoš Jiří ml.,
Broulík Miloš, Adamec Zdeněk, Adamec Tomáš, Jelínek Michal, Hýbl Miloslav,
omluven Svatoš Jiří st., Dušková Hana, Kubát Miloslav.
Host : Jan Satura, - majitel firmy zajišťující výměnu vodoměrů.

- Byly rozdány jednotlivým úsekářům seznamy chatařů pro výměnu
vodoměrů.
Zajistil : Broulík M.
------------------------------------------------------------------------------------------------- S p. Saturou byly odsouhlaseny ceny za vodoměry, za práci a to:
- Vodoměr malý pro chaty
442,- Vodoměr střední osadní
567,- Vodoměr do vodojemu a pro měřící místo pro restauraci Hory 1080,- Cena výměny – paušál - 1ks
300,- Vodoměr chatový + práci si platí každý chatař sám
- Vodoměr osadní + práci si platí každá jednotlivá osada sama
- Vodoměr vodojem + práci zaplatí spolek
- Vodoměr pro restauraci + práci zaplatí spolek
(možná by ještě stálo za zvážení zda bychom vodoměr pro Hory + práci
neměli požadovat po novém majiteli restaurace)
- Vodoměry které byli namontovány dříve jak 1.1.2016 se plošně mění
- Vodoměry se budou pečetit plastovými plombami
Zodpovídá : všichni členové výboru
------------------------------------------------------------------------------------------------- Začátek výměny bude zahájen ode dne 22.5.2017 v lokalitě Serpentýny.
Úsekář Peroutka Pavel se cca týden dopředu domluví s p. Saturou (tel.
604 654 760) na předání seznamů výměny vodoměrů a oslovení chatařů.
Zodpovídá : Peroutka Pavel
------------------------------------------------------------------------------------------------- V rámci výměny vodoměrů nechat zaslepit odběrné místo „chata
Grohovi“ (pod strojvůdcovskou chatou)
Zodpovídá: Peroutka P., Svatoš J.st.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

- Noví členové se do spolku výhledově přijímat nebudou. Důvodem je
vytvoření rezervy odběru vody pro majitele pozemků, přes které vede
společný vodovodní řád.
Zodpovídá : všichni členové výboru
----------------------------------------------------------------------------------------------- Stanovení podmínek odběru vody z vodovodního řádu Spolku chatařů
SSH a poplatků s tím spojených, s novým majitelem Restaurace
Na
Horách panem M. Seďou.
- zajištění konzultace s právníkem ohledně znění nové smlouvy dle
platných právních předpisů
Zodpovídá : Kuzněcov Jaroslav

zapsal: Svatoš Jiří ml.

