
Zápis ze zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 – 637 konaného dne 
27.11.2019

1. Zahájení

Zasedání zahájil předseda výboru ing. Martin Čejna, který představil členy výboru a to ing. 
Jaroslava Brožka, Jana Blažka a JUDr. Jaroslava Slavíka. Dále přivítal a představil předsedu 
kontrolní komise  Petra Jungmanna a členy komise  Hanu Kynclovou, ing. Arch. Věru Suchou a 
Kamila Svobodu. Přivítal dále členy výběrové komise pro výběr dodavatele díla a to ing. Magdu 
Piroutkovou, Lukáše Matyse, ing. Pavla Vaško a ing. Mrkuse.Navrhl za řídícího schůze ing. 
Martina Čejnu, za zapisovatele JUDr. Jaroslava Slavíka a za ověřovatele zápisu Petra Jungmanna a 
ing. Josefa Mansfelda. Navržení byli schváleni všemi hlasy přítomných, nikdo nebyl proti, ani se 
nezdržel hlasování. Ing. Jaroslav Brožek oznámil, že je přítomno 54,63 % vlastníků a schůze je tedy
usnášeníschopná.

2. Zpráva kontrolní komise o činnosti

Předseda kontrolní komise Petr Jungmann přednesl zprávu o činnosti komise. Uvedl v ní, že komise
se účastní jednání výboru, sleduje přípravu revitalizace a provedla kontrolu některých účetních 
dokladů – chyby nezjištěny. Na webové stránce SVJ u zápisu ze shromáždění z 12.6.2019 opět 
chybí zpráva kontrolní komise, ač má být přílohou zápisu a zápis na ní odkazuje.
Písemná zpráva kontrolní komise bude přílohou tohoto zápisu.
Řídící schůze uvedl, že tuto chybějící přílohu prověří a zjedná nápravu. Po dotazu řídícího schůze 
nikdo neměl dotazy ani připomínky ke zprávě nebo k činnosti komise. Zpráva byla vzata na 
vědomí.

3. Projednání úpravy rozpočtu od  l.1.2020

Řídící schůze navrhl upravit rozpočet a navýšit některé platby tak, aby ve vyúčtování roku 2020 
nevznikaly velké nedoplatky. Ing. Brožek uvedl příklad navýšení u bytu  3+1, kterých je v domě 
nejvíce. Příspěvek do FO by činil asi o 236,-Kč více, navýšení  za správu SBD by činilo 10,-Kč, 
odvoz odpadu o 5,-Kč více, výtahy o 7,-Kč více + DPH u všech poplatků, celkem by to přineslo 
rozpočtu 524 234,-Kč. Ing. Marek Tylš nesouhlasil se zvýšením poplatku správci s tím, že i tak je 
drahý a on již několikrát nabízel správu za 120,-Kč za 1 byt, což je běžná cena, SBD dnes požaduje 
160,-Kč. Výbor to odmítl. Ing. Čejna uvedl, že výbor se návrhem ing. Tylše zabýval a odmítl změnu
správce v době, kdy se připravuje revitalizace. Ing. Brožek dodal, že si prováděl průzkum, se 
kterým seznámil i výbor a při něm zjistil, že ceny správců se liší cca o 5 – 10,-Kč na jednotku, SBD 
je asi uprostřed tohoto rozpětí. Ing. Tylš nabízí za 120,-Kč jen správu, ale už ne další služby. V 
diskuzi několika dalších vlastníků nic jiného a podstatného nezaznělo. Proto ing. Čejna navrhl, aby 
se hlasovalo nejprve o návrhu výboru na celkové zvýšení a poté o návrhu ing. Tylše, aby se zvýšení 
provedlo, ale bez navýšení poplatku správci , tedy SBD.

Usnesení : Schvaluje se navýšení rozpočtu od 1.1.2020 dle návrhu výboru o částku 524 234,-
Kč.
Usnesení bylo schváleno hlasy 85,44% přítomných vlastníků, proti bylo 10,93%, zdrželo se 3,63% 
vlastníků. O návrhu ing. Tylše již nebylo hlasováno vzhledem k výsledku hlasování.

Řídící schůze během sčítání hlasů informoval, že za provoz Jablonky hodlá finanční úřad vyměřit 
doplatky a dále uvedl, že dům je připraven na vysílání DVBT 2.



4. Revitalizace objektu – informace

Ing. Čejna sdělil, že dnes v poledne byl ukončen příjem nabídek na revitalizaci domu, bylo vybráno 
10 firem. Do 19.12. DPU Revit vyhodnotí nabídky, pak proběhne výběr nejlepší nabídky. Dle 
odhadu DPÚ by na jaře 2020 mohlo shromáždění schválit vybranou firmu. Jsou zde dva problémy a
to lodžie, kdy není jasné, kdo je jejich vlastníkem. V převodních smlouvách i v kupních jsou různé 
formulace, dle nichž je vlastníkem vlastník bytu, dle nákresů domu může jít o společný majetek. 
SVJ nemůže ze společných peněz platit opravu lodžií, pokud by byly majetkem osobním a ne 
společným. Na věc jsou různé právní názory, žádný judikát soudu není zatím znám. Druhým 
problémem je zjištění celkové ceny revitalizace, zajištění financí ( asi úvěru ) a získání potřebného 
počtu hlasů ve  smyslu stanov pro případný úvěr.
Tato informace výboru byla vzata na vědomí.

5. Žádost manželů Krupových z čp. 632

Ing. Čejna sdělil, že manželé Krupovi se dali na výbor žádost o povolení výměny dvou oken v 
obývacím pokoji a nahrazením oknem francouzským, doložili dokumenaci. Věc projednal výbor 
30.9.2019, žádost zamítl, rozhodnutí vyvěsil ve vitrinách a doporučil podat žádost k projednání na 
shromáždění. Pan Krupa vysvětlil detaily výměny s tím, že požádá o stavební povolení, dílo 
provede odborná firma. Ing. Matys uvedl, že zde není rozhodné, v jakém vlastnictví je lodžie, které 
se to týká, neboť o stavbě rozhodne stavební úřad, manželé potřebují stanovisko SVJ.

Usnesení : Žádost manželů Krupových o výměnu okenní soustavy balkonových dveří a dvou 
oken v obývacím pokoji a nahrazení posuvnými francouzskými okny včetně úpravy topení při
zachování stávající kapacity topení, se neschvaluje.
Dle čl. VI., bod 6.3.2. stanov je zapotřebí k přijetí usnesení o opravě nebo stavební úpravě společné 
části domu souhlasu nadpoloviční většiny všech členů společenství.
Hlasování :
Pro :             77,4 %  přítomných, což je 42,28 % ze všech
Proti :            6,65 % přítomných, což je   3,63 % ze všech
Zdrželo se : 15,95 % přítomných, což je   8,71 % ze všech
Výsledek : Žádost nebyla schválena nadpoloviční většinou všech vlastníků, nelze jí tedy vyhovět.

Ing. Čejna během sčítání hlasů podal informaci, že je nutno odstranit veškeré skřínky a předměty z 
chodeb domu, neboť jde o únikovou cestu. Zavírač v čp. 631 byl opraven, odpady u popelnic jsou 
stálým problémem a nepořádek okolo nich je setrvalý. Je otázkou, zda a jak to řešit.

6. Nabídka ing. Marka Tylše na služby v ekonomické části správy domu

Řídící schůze sdělil, že výbor dne 24.9.2019 obdržel mail ing. Tylše ohledně změny správce domu. 
Nabídka uvádí cenu správy i vyčísluje možné úspory. Výbor se zabýval nabídkami ing. Tylše už 
několikrát s negativním výsledkem a proto byla otázka změny správce zařazena na dnešní jednání. 
Ing. Tylš uvedl, že mínil podat impuls k jednání o změně správce. P. Jungmann uvedl, že ing. Tylš 
dal spíše podnět, nabídka by měla být konkrétní a podložená. Ing. Brožek zopakoval, že podle jeho 
průzkumu a informací jsou ceny obdobné tomu, kolik se platí SBD. Ing.Široký navrhl, aby se 
opatřily tři nabídky od různých správců pro posouzení výše plateb. Ve 20,40 hod. sdělil řídící
schůze, že shromáždění již není usnášeníschopné. Žádný závěr nebyl proto přijat.



7. Diskuze

Ing. Blažek informoval, že ve věci Pecha přišel na prohlídku znalec, dílo prohlédl a již podal soudu 
posudek, který zašle i SVJ. Bude asi nutné i po skončení sporu rozvody – stoupačky – znovu 
vybudovat, stav je havarijní, už bylo cca 80 poruch.

Ve 20,55 hod. byla schůze ukončena.

S ohldem na GDPR byl každý diskutující předem dotázán, zda souhlasí s uvedením jména v zápise, 
souhlas předem udělili.

Přílohy :
– pozvánka na shromáždění
– prezenční listina na shromáždění dne 27.11.2019
– seznam plných mocí
– zpráva kontrolní komise

V Praze dne 28.11.2019

Zapisovatel :                                                                                        Předseda výboru :

JUDr. Jaroslav Slavík                                                                           ing. Martin Čejna

Ověřovatelé :

Petr Jungmann

ing. Josef Mansfeld


