
KULATÝ STŮL VÝBĚROVÉ KOMISE K PROJEKTU ZATEPLENÍ OBJEKTU OSTRAVSKÁ 630 – 637 

20. 1. 2015 (19h – 21h45) 

Účastni: 

Mgr. Marie Eiblová 

Ing. Milena Smolková 

Ing. arch. Věra Suchá 

Jiří Kejmar 

Ing. arch. Zbyněk Mrkus 

Omluveni: 

Ing. Radek Bareš 

 

1. Projekt pro stavební povolení na zateplení domu je zdarma, je třeba se k němu vyjádřit, a na 

schůzi SVJ schválit další postup (výběr realizační firmy, barevná provedení atp.) 

 

2. Paní Suchá informovala o projektu dodaném projektantem Ing. Radkem Zahrádkou (Český 

Profiservis a.s.): 

- Požární a bezpečnostní řešení, energetické hodnocení a výkaz výměr nejsou zahrnuty 

v nabídce „zdarma“ 

- Pan Kejmar informoval, že průkaz energetické náročnosti je obsažen. Výkaz výměr bude 

zpracován. 

 

3. Paní Smolková přednesla internetové reference o firmě Český Profiservis a.s.: 

a. Minimální historie -  datum zápisu firmy do obchodního rejstříku 2. 4. 2013 

b. Nedostatečné informace – jen Facebookové stránky, vytvořeny 4/2013 

c. Majitel PhDr. Fišer – profesní zkušenosti z nadačních fondů, realitní činnost, 

poradenská činnost, překladatelství – malé zkušenosti v oboru 

d. u členů  stávajícího vedení  firmy  nebyly zjištěny odkazy na dřívější praxi či 

zkušenosti ve stavební  či  projekční činnosti 

e. Ve Sbírce listin o ekonomické činnosti za r. 2013, bez záznamu, nezjištěn DIČ 

f. Další reference by bylo dobré vyžádat od Ing. Zahrádky. V době schůze nejsou 

dohledatelné jeho zkušenosti s projekty většího rozsahu, zažádat o jejich dodání. 

 

4. Paní Suchá přizvala soudního znalce doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc. na 3. 2. 2015 v 16h30 – 

bylo by dobré, kdyby se pan Zahrádka mohl zúčastnit schůzky 

- Sraz 3. 2. 2015 v 16h30 u vstupu do Ostravské 636. Účast přislíbili: pak Kejmar, paní 

Suchá, paní Smolková, pan Mrkus, paní Eiblová, paní Čejnová a pan Čejna. Přizváni budou 

pan Bareš, pan Jungmann, pan Matys, projektant Zahrádka, a další zájemci o dění 

v domě. Pozvánky rozešle paní Suchá na adresy uvedené v příloze tohoto zápisu. 

 

5. Komise se shodla na nutnosti nezávislého stavebního dozoru v průběhu prací. Ten bude 

zajištěn ve stavební dokumentaci a smlouvou. To předpokládá kvalitního projektanta. 

 

6. Výběr realizační firmy a způsob tohoto výběru je v pravomoci SVJ. Je třeba stanovit vysoká 

kvalitativní kritéria pro výběr realizační firmy. Bylo by dobré, aby firmu vybralo SVJ za účasti 

svých odborníků. 

a. Profesionální firma – může zajistit pan Zahrádka 

b. Družstvo a SVJ 

c. Jenom SVJ 

d. jenom družstvo 

 



7. Je třeba rozhodnout, zda pracovat nadále s projektantem Českého Profiservisu a.s. a proč, 

nebo ne, a proč. 

 

8. V projektu nejsou do detailu zpracované vady objektu a jejich řešení (není to technicky 

možné). 

 

9. Komora inženýrů (ČKAIT) stanovuje tabulkou finanční ohodnocení za projekt, je dobré pro 

srovnání 

 

10. Jsou v projektu vady? 

a. Není celkový, není k podání ke stavebnímu řízení: chybí požární zabezpečení, výkaz 

výměr, projektová dokumentace pro provedení stavby k vytvoření položkového 

rozpočtu pro další posouzení realizační firmy 

b. Technicky je třeba osobní konzultace s projektantem 

c. Barevné provedení – bude upřesněno v realizačním projektu 

 

11. Zelená úsporám – není jisté, zda dosáhneme na dotaci, úpravu projektu to nemění. Ano nebo 

ne vyplyne z projektové dokumentace; pravděpodobně nebudeme mít na dotaci nárok. 

 

12. Bylo by dobré svolat mimořádnou schůzi, je třeba dělat rychlejší rozhodnutí než na řádné 

schůzi v červnu. 

 

13. Paní Suchá navrhuje provést revitalizaci objektu v etapách: analýza vad a jejich konzervace a 

následně zateplení částí domů, pan Kejmar namítá zdlouhavost a složitost procesu, finanční 

náročnost. 

 

14. Pan Kejmar informoval, že na začátku roku 2017 by měl být zůstatek ve fondu oprav  cca 28 

mil.Kč za předpokladu, že  roční  výběr  do fondu oprav bude ve výši  cca 4 mil.Kč 

 

15. Paní Eiblová navrhuje oslovit další projektanty a na schůzi SVJ předložit více návrhů na výběr. 

 

16. Pan Mrkus navrhuje panu Zahrádkovi zadat dokončení projektu do stavebního povolení. Pak 

SVJ vybere projektanta oslovením projekčních kanceláří kriteriálním výběrem. Požadavek: 

Provedení profesních výkonů pro zpracování podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele 

stavby -sestavení tendrové/zadávací dokumentace (DZS) a následné dozorování stavby. 

 

17. Do další schůze úkol pana Mrkuse: je třeba nastínit další pokračování projektu, výběr max. 5 

projekčních kanceláří a cenu za zhotovení provedení profesních výkonů pro zpracování 

podkladů pro výběr dodavatele/zhotovitele stavby -sestavení tendrové/zadávací 

dokumentace (DZS) 

 

18. Pan Mrkus navrhuje zahrnout do rekonstrukce pláště úpravy vchodů, současný stav je 

neúnosný.  Současné osazení dveří není vyhovující.   

 

19. Kontaktovat pana Černého (Revita-G) – v jakém stavu je zábradlí – barevně přizpůsobit 

zamýšlenému provedení zábradlí lodžií, zatím v neutrálním odstínu. 

Zapsala: Mgr. Marie Eiblová 

 

 



PŘÍLOHA: SEZNAM EMAILOVÝCH ADRES 

 

19kynclova60@seznam.cz 

bares@geusokna.cz 

eiblovamarie@seznam.cz 

Jamae.9@seznam.cz 

jirka.sob@seznam.cz 

jkulichova@seznam.cz 

kejmar.jiri@gmail.com 

kubapitak@seznam.cz 

lukas.matys@gmail.com 

marki.svobodova@seznam.cz 

milena.sm@seznam.cz 

misi.m@seznam.cz 

petra-trager@seznam.cz 

piroutkova@volny.cz 

pjungmann@atlas.cz 

stana.coufalova@centrum.cz 

stanislava.cejnova@volny.cz 

sucha@fsv.cvut.cz 

svj@ostravska.cz 

veja.zemanova@seznam.cz 

zbynek.mrkus@gmail.com 

zdenek.spevacek@seznam.cz 
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