SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ NA STEZCE 489, PRAHA 10
KONANÉ 10-11/2020 V ELEKTRONICKÉ/LISTINNÉ FORMĚ
Hlasování č. 3-5 – Plán oprav na r.2021
A. Instalace optických rozvodů-již schváleno-bezúplatně
B. Nový antigrafittový nátěr - obnova antigraffitového nátěru v přízemí domu
(zejména z ulice Na Stezce a V Olšinách cca 280Kč/m2
C. Výměna Indikátorů tepla dle nabídky firmy ISTA ve výši cca 98 tis. Kč
( Zákon o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb.)

D. Výměna Vodoměrů na teplou a studenou vodu dle nabídky firmy ISTA ve
výši cca 107tis. Kč ( Zákon o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 345/02 Sb.)
V roce 2021 končí životnost namontovaných měřidel, proto je nutné je vyměnit za nové (přeměření je přibližně stejně cenově
nákladné, jako vyměnění za nová měřidla).
Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno) buď
Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Zákon č. 505/1990 a příslušná
vyhláška přitom specifikují také lhůty ověřovacího cyklu měřidel. Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta
jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.
U takzvaných bytových vodoměrů používaných pouze k rozúčtování nákladů pro konečné spotřebitele, například v bytových
domech, je tato lhůta pět let. Pokud příslušná lhůta ověřovacího cyklu uplyne, naměřené hodnoty přestávají být směrodatné
pro účtování spotřeby.
Dle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti musejí být od 25. 10. 2020 všechny nově instalované přístroje MT, ITN a TV
dálkově odečitatelné.
Nabídky na přemontáž vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů, jsou přiloženy níže. Na uvedené nám f.ISTA nabízí:
- záruka na IRTN…………120 měsíců
- záruka na vodoměr…....60 měsíců
- záruka na rádiový modul vodoměr……120 měsíců
(životnost modulu je 10 let a vydrží po dvě metrologická ověření, při další přemontáži se moduly znovu neplatí, pouze se
přeprogramují na druhé období)
- záruka na sběrnici dat memonic3……..120 měsíců
- záruka na montáž …………24 měsíců
Předpokládaný termín montáže je jaro 2021.
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