
Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 - 637 
Ostravská 635 
199 00 Praha 9 
IČO: 267 55 505 
svj@ostravska.cz  

Z Á P I S 
z 20. schůze výboru společenství vlastníků jednotek 

Termín konání: 25.10.2022 
Místo konání: Ostravská 635, 199 00 Praha 9, kancelář SVJ 
 
Přítomni: 

Jan Blažek (předseda výboru) Vladimír Michálek (člen výboru) Ing. Pavel Šplíchal (člen výboru) 
Danuše Plechšmídová (místopředsedkyně výboru)   
Hana Kynclova (člen KK)   
 
Program schůze: 

 Informace o probíhající realizaci revitalizace bytového domu 
 Kontrolní dny č. 17, 18, 19, 20, 21 na stavbě dne 22.9., 29.9., 6.10 a 13.10. a 20.10. 2022 se zápisem do Stavebního deníku 
 Informace o uzavření nájemní smlouvy na pozemky č. 10/34 a 10/43 
 Zahájení provozu nového systému EDS 
 Vydání interní směrnice č. GDPR-1/2022 včetně příloh 
 Instalace kamerového systému ve společných částech bytového domu 
 Zasedání shromáždění SVJ v roce 2022 
 Diskuze 

 
Průběh schůze: 
 
 Informace o probíhající realizaci revitalizace bytového domu 

Předseda výboru informoval členy výboru, že dle informací generálního dodavatele stavby, TDS i koordinátorky BOZP probíhá 
stavba bez komplikací dle projektu a v termínech dle SoD. 
SoD má Uzavřené 3 dodatky: 
- Dodatek č. 1 - řeší pouze změnu tloušťky izolace z 12 cm na 14 cm z důvodu získání dotace NZÚ 2021+ cca 7,5 

milionu Kč.  
- Dodatek č. 2 - řeší pouze rozšíření lodžií o 10 cm z důvodu ztráty šíře lodžií vlivem nalepení izolantu na vnější 

fasádu v prostoru lodžie.  
- Dodatek č. 3 - řeší méněpráce (okna, dveře) a vícepráce – mříže (lodžie), balkónové dveře (bývalá zelenina), 

jednotnou vložka do 12 vstupních dveří+ výroba klíčů, nový EDS, změnu 2 proroštů rampy, zesílení uzemnění 
hromosvodu u části objektu (výtahové šachty), vyztužení ramp pod prorošty, rozšíření stříšky u vchodů 633 a 
634 (od pošty) dle VD. 

Celková cena díla 69.547.757,61 Kč bez DPH schválená na shromáždění SVJ dne 6.10.2021 nesmí být překročena. 
 

 Kontrolní dny č. 17, 18, 19, 20, 21 na stavbě dne 22.9., 29.9., 6.10 a 13.10. a 20.10. 2022 se zápisem do Stavebního deníku 
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 20.10.2022 proběhl již 21. kontrolní den na stavbě s generálním 
dodavatelem stavby Nepro stavební a.s. za účasti TDS i koordinátorky BOZP se zápisem do Stavebního deníku. 
 

 Informace o uzavření nájemní smlouvy na pozemky č. 10/34 a 10/43 
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 30.8.2022 byla podepsaná nájemní smlouva na pozemky č. 10/34 a 10/43 
z důvodu revitalizace BD, výměra záborů je 400 m2. Platnost nájmu pozemku je od vydání stavebního povolení do 15.12.2022. 
 

 Zahájení provozu nového systému EDS 
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 18.9.2022 došlo ke změně systému EDS a čipy jsou  průběžně vyměňovány 
dle žádostí vlastníků/nájemníků. 
 

 Vydání interní směrnice č. GDPR-1/2022 včetně příloh 
Předseda výboru předložil všem členům výboru Návrh interní směrnice, kterou se blíže upravují práva a povinnosti 
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění a podle 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož i vnitřní organizace správce při zpracování osobních údajů. 
Tento vnitřní předpis stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a to jak při ručním, tak elektronickém 
zpracování. Vztahuje se na všechny nájemníky SVJ Ostravská 630-637, 199 00 Praha - Letňany a upravuje komplexně oblast 
ochrany osobních údajů. 
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Hlasování: Výbor souhlasí, aby byla vydaná interní směrnice SVJ č. GDPR-1/2022 včetně 4 příloh dle Návrhu předsedy 
výboru. 
Pro: 4 hlasy 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů. 
Usnesení: Výbor schvaluje vydání interní směrnice SVJ č. GDPR-1/2022 včetně 4 příloh dle Návrhu předsedy výboru. 
 

 Instalace kamerového systému ve společných částech bytového domu 
Předseda výboru předložil všem členům výboru Návrh na instalaci kamerového systému ve společných částech domu 
(vstup, schránky, vstup do sklepů, sklepy, střecha) zejména z důvodu ochrany života a zdraví, ochrany majetku a prevence 
před vandalismem. Statutární orgán má odpovědnost za správu majetku, konkrétně tedy společných částí domu. Statutární 
orgán SVJ, jakožto orgán volený, však musí svá práva a povinnosti vykonávat s určitým kvalitativním standardem, a tím je 
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 159 NOZ). Péče řádného hospodáře má tři složky, kterými jsou loajalita, 
pečlivost a potřebné znalosti. 
Odpovědnosti se u statutárního orgánů SVJ nejčastěji uplatňuje odpovědnost za škodu porušením povinnosti zákonné 
(porušení péče řádného hospodáře, vznik majetkové újmy). 
 

Hlasování: Výbor souhlasí, aby byl nainstalovaný kamerový systém do společných částí bytového domu v souladu s právními 
předpisy dle návrhu předsedy výboru. 
Pro: 4 hlasy 
Proti: 0 hlasů 
Zdržel se: 0 hlasů. 
Usnesení: Výbor schvaluje instalaci kamerového systému do společných částí bytového domu dle návrhu předsedy výboru 
v souladu s právními předpisy. 
 

 Zasedání shromáždění SVJ v roce 2022 
Předseda výboru informoval všechny členy výboru SVJ, že termín zasedání shromáždění SVJ proběhne 1.12.2022 od 18.15 
hodin v prostoru objektu Letňanka, sál, 1. patro. Předseda výboru požádal správce SBD Praha o přípravu pozvánek, 
vypracování návrhu programu schůze včetně zajištění sčítání při prezenci z důvodu usnášeníschopnosti schůze a výsledku 
hlasování vlastníků. Výbor doplnil a odsouhlasil další body programu schůze shromáždění. 
Dále předseda výboru požádal správce, KK a právního zástupce ve sporu PECHA a.s. o podklady ke schůzi a to: 
- Pozvánka, tisk, rozeslání – správce SBD Praha 
- Zpráva o činnosti správce v období 2021/2022 – správce SBD Praha 
- Zpráva KK – KK 
- Aktuální stav soudního sporu s PECHA a.s. - AK Mgr. Jaroslava Suttnera 
 

 
 
Další schůze výboru se bude konat dne 25.11.2022 od 19. hodin v Ostravské 635, kancelář SVJ. 
  
 
Zapsal dne: 25.10.2022  

Jan Blažek  
 předseda výboru  

 
 
 

Danuše Plechšmídová         Vladimír Michálek  
místopředsedkyně výboru         člen výboru  
 
 
 
 
Ing. Pavel Šplíchal 
člen výboru 


