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Účastni: 

Mgr. Marie Eiblová 

Ing. Milena Smolková 

Ing. arch. Věra Suchá 

 

 

Jiří Kejmar 

Ing. arch. Zbyněk Mrkus 

Ing. Radek Bareš 

1. Rekapitulace závěrů z předchozího setkání a nové informace ohledně projektové 

dokumentace. Pan Kejmar informoval, že pan Zahrádka dokončil požární zprávu, 

PENEP (Průkaz energetické náročnosti budovy) a výkaz výměr. 

 

2. Výbor se usnesl na prezentaci závěrů na schůzi SVJ, kde pro lepší srozumitelnost 

navrhuje přednést jedno doporučené řešení. 

 

3. Paní Suchá kritizuje zadání projektové dokumentace – žádá pana Kejmara, aby 

vysvětlil, jak probíhalo zadání „zdarma“ dokumentace k rekonstrukci stavby. Pan 

Kejmar odpovídá, že Revitu vybrala výběrová komise, schválilo ji SVJ na plénu. Revita 

dodala projekt (přes Český profiservis), jež byl součástí smlouvy na rekonstrukci 

vchodů. Tato smlouva nás nezavazuje k další spolupráci s Revitou. Pan Mrkus 

rekapituluje závěry z předchozího setkání: pan Zahrádka dokončí dokumentaci pro 

stavební povolení. Poté, pokud bude tento postup schválen, SVJ poptá nového 

projektanta na dokumentaci pro provedení stavby a dále vybere realizační firmu.  

 

4. Paní Smolková prezentuje výsledky ekonomického šetření – současný stav a 

možnosti. SVJ má možnost získat úvěr Panel+ za sazbu 0,75%, což nám dovolí 

překlenout bez vlivu inflace úvěr v jakékoliv výši. Je možné zkusit i Zelenou úsporám. 

 

a. zateplení bude financováno z fondu oprav SVJ: zůstatek   ke konci roku 

2015  kolem  24 mil.Kč 

b. v případě, že  bude  zůstatek ve fondu oprav SVJ nižší než   celkové výdaje (dle 

projektu) na provedení  kvalitního zateplení,  doporučujeme využít  "levných 

peněz",tj.  úvěru   ze  státního   programu   PANEL 2013+   na opravu a 

modernizaci domů (dotovaný z  EU, limitovaný objem  pro r.2015   cca 600 

mil. Kč) 

c. jde o  bezkonkurečně nejvýhodnější úvěr na trhu: státní garance,  úrok jen 

0,75% při splátce do 10 let po celou dobu splácení, již žádné další poplatky, 

možno měnit výši splátky či předčasně splatit, úvěr bez zápisu do katastru 

nemovitostí 

d. podmínka pro poskytnutí úvěru - splnění povinných náležitostí při žádosti o 

úvěr na opravu a modernizaci domu  vč. energetického posudku 

e. v návaznosti na   vypracovaný   projekt celkových výdajů na zateplení 

bude  následně posouzena možnost, zda  dosáhneme na  splnění podmínek 

pro   čerpání nevratné dotace z programu Nová zelená úsporám. Program 



bude spuštěn 1.4.2015 a podmínky a kritéria pro poskytnutí dotace se t.č. 

teprve upřesňují. 

ZÁVĚR: 

Výběrová komise doporučuje rekonstrukci a zateplení objektu z důvodu zvýšení tepelného 

komfortu, zvýšení tržní ceny bytu, sanace lodžií včetně zapravení okolí okenních rámů, 

úpravy okolí domu (stržení schodiště u zadního vchodu 631) a spravení interiérů 

v suterénu (dveřní výplně). Pro: 6 Proti: 0 

Výběrová komise doporučuje využít k rekonstrukci finanční nabídky Panel+ a dotačního 

programu Zelená úsporám. Pro 5 Proti 1 (nesouhlasí pan Kejmar) 

Výběrová komise doporučuje, aby shromáždění dalo výběrové komisi mandát k výběru 

projektanta, který zpracuje dokumentaci k provedení stavby. Mandát v limitu do 300tis. 

kč, pod podmínkou transparentního výběru uveřejněný na webu SVJ. Pro: 6 Proti: 0 

 

Paní Eiblová požádá výbor SVJ o svolání mimořádné schůze, kde budou projednány výše 

uvedené závěry. Také připraví prezentaci uceleného postupu, který by byl prezentován na 

nejbližší schůzi SVJ. 

Zapsala Mgr. Marie Eiblová 

 

 

 

 


