
• Zasedání shromáždění
Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 – 637

Termín konání 10.5. 2017

1. Zahájení:  Ing. Čejna – přivítání a úvod

Zapisovatelkou se stala Hana Kynclová
Ověřovatelé zápisu  -  Stanislav Klimeš a za kontrolní komisi Kamil Svoboda
 
Ing. Brožek, po sečtení přítomných hlasů, konstatoval, že je přítomno  50,43 %
všech členů společenství. Schůze byla shledána usnášení schopnou.
Ing. Brožek upozornil, pokud se nebude scházet více vlastníků je možné, 
že budoucí schůze nebude usnášení schopná.

2. Zpráva výboru společenství o činnosti :
Členové výboru: ing. Čejna, pan Blažek, ing. Brožek, JUDr. Slavík  

Výbor se od 16. listopadu 2016 sešel na 7 jednáních. Všech jednání se zúčastnili také
členové kontrolní komise.
Ing. Čejna referoval o práci výboru. Konstatoval, že společnost Pecha a.s. nereaguje na 
reklamace. Prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Suttnera  bude postupováno soudní 
cestou.
Ve veřejném rejstříku jsou zveřejněny nové stanovy a nově zvolená kontrolní komise.
Ve věci přípravy revitalizace objektu proběhla 2 jednání s firmami  STO s.r.o. a s firmou
DPU REVIT s.r.o.
Probíhá údržba a opravy společné televizní antény  a rozvodů k STA panem
ing. Masojídkem.
V současné době je dokončena výmalba, lakování apod. 
V průběhu elektroinstalace bylo provedeno přezbrojování rozvaděčů  a výměna 70 jističů. 
Dále byla prováděna výměna vodoměrů v jednotlivých bytech.V suterenu byly na průchozí 
dveře namontovány zámky s vnější koulí.
Byla provedena údržba a opravy společných prostor.
Podrobná Zpráva výboru společenství o činnosti je přiložena k zápisu v Příloze č. 1. na 
internetu www.ostravska.cz .

3.  Zpráva o činnosti správce za rok 2016 :
Zpráva obsahuje rekapitulaci základních činností při správě společných částí domu
Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 – 637.
SBD Praha vykonávalo komplexní správu nemovitostí v oblasti technicko-provozní, účetní
a správně-právní.
Ekonomické služby zajišťuje paní Zdeňka Šurdová.
Zpráva o činnosti správce za rok 2016 je uvedena v Příloze č. 2.  

4. Zpráva kontrolní komise o činnosti za období od 16.11.2016 do 10.5.2017  :
Podrobnou Zprávu kontrolní komise o činnosti přečetl pan Jungmann a je uvedena v Příloze 
č. 3.  zápisu.

http://www.ostravska.cz/


5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 :
Ing. Brožek přítomné seznámil účastníky shromáždění s Výkazem zisku a ztráty
a s Aktivy a Pasivy ke dni 31.12.2016.
Roční účetní závěrka za rok 2016 byla schválena.
Paní Makalová v této souvislosti upozornila na nesrovnalosti uvedené ve vyúčtování 
dlouhodobé zálohy (fond oprav) za svůj byt  k datu  31.12.2016.  Pan Brožek odpověděl, že 
došlo k chybě, a  paní Šurdová zaslala opravný dopis, kde by měly být uvedeny již správné 
údaje.
Podrobná roční účetní závěrka je přiložena k zápisu v Příloze č. 4.   

6. Příprava revitalizace objektu – rozhodnutí o dalším postupu :

DPU Revit je projekční společnost, která se zabývá profesionální přípravou
staveb -  komplexními nabídkovými postupy, které pomáhají při revitalizaci. 
Není to stavební firma.
Po revitalizaci se zvýší komfort bydlení, odstraní se plísně, zlepší se
konstrukce budovy atd.
Oddalování revitalizace se nemá odkládat.
DPU REVIT s.r.o.

www.dpurevit.cz

Přípravná fáze
1. krok
Zpracovat kvalitní projektovou dokumentaci, 
projektová dokumentace, prováděcí projekt, 
předběžná energetická studie, podle které se odhadne výše dotace, 
průkaz energetické náročnosti budovy, projekční rozpočet, 
slepý výkaz výměr a inženýrská činnost       
           
2. krok
Výběrové řízení 
kvalitní zadávací dokumentace, předpřipravit smlouvu o dílo,
nabídky od firem se odnesou k rozpočtáři, který zhodnotí nabízené 
položky firem, podle toho se vybere firma,
na závěr je připraven projekt a financování

Dopředu je důležité udělat stavebně technický průzkum domu,
zakreslení stávajícího stavu bytového domu (bude provedena prohlídka bytových
jednotek, budou provedeny sondy do stavebních konstrukcí).
Podle prohlídky se zpracuje studie.  

Je nutné zpracovat předběžnou energetickou studii(PES), která slouží ke
zhodnocení stávající energetické náročnosti budovy vč. návrhu stavebních
opatření, která energetickou náročnost sníží a splní podmínky dotačního titulu.

DPU Revit zpracuje koncepci revitalizace bytového domu tzn. Bude vypracována
studie, ve které budou zahrnuty návrhy vedoucí ke komplexní revitalizaci 
bytového domu. 

            Finanční náklady celkem pro DPU Revit činí celkem: 150 000 Kč vč. 



            Platí se za úkon.

Přípravná fáze trvá přibližně ½ – ¾ roku.
Financování: neručí se bytem ani domem

Usnesení bylo schváleno.

Na další členské schůzi se bude hlasovat o revitalizaci.
Prezentace přípravné fáze revitalizace je přiložena k zápisu v 
Příloze č. 5.

7. Opravy a údržba vnitřních prostor objektu do konce roku 2017 :

Probíhají opravářsko-údržbářské práce. Malování a lakování proběhlo.
Udělá se výměna svorkovnic.
Je nutné dodělat -  madla,  rohy  - 250 000,- Kč.
Vstupní hala dlažba, lino na chodbách, dlažba v suterénu  celkem 1 850 000,- Kč.
Rezerva 100 000,- Kč.
Platba  2 200 000,- Kč.

Diskuze: mezi panem Blažkem a ing. Širokým, který měl výhrady ke kvalitě malování.
Rozebírali se rozdíly mezi úpravami a investicemi. Dále se p.Široký dotazoval , zda bylo 
nutné provést  rekonstrukci elektrického rozvodu a zda se počítá, že nové dlažby v přízemí 
domu budou mít protihlukovou úpravu. 

Hlasování návrhu dodělání prací za 2 200 000.
Proti Široký, Kejmar, Šlemenda.
Zdržel se hlasování pan Matys.

Usnesení nebylo schváleno.

8. Bezpečnost v domě protipožární, majetková a osobní :

Odstranit předměty, které zabírají místo v protipožárních, únikových
prostorách – chodby, kterými prochází bydlící. V případě havárie -
nechodit do výtahů-nejsou evakuační.

9. Diskuse :

Ing. Brožek uvedl, že na konci letošního roku bude na
fondu oprav 28 000 000,- Kč.

10. Závěr :

Ing. Čejna uzavřel schůzi.

Zapisovatelka:                                                                          Předseda výboru:
Hana Kynclová                                                                         ing. Martin Čejna



Přílohy:

Příloha č. 1 -  Zpráva výboru společenství o činnosti 
Příloha č. 2 -  Zpráva o činnosti správce za rok 2016 
Příloha č. 3 -  Zpráva kontrolní komise o činnosti za období od 16.11.2016 do 10. 5.2017
Příloha č. 4 -  Roční účetní závěrka za rok 2016
Příloha č. 5 -  Prezentace přípravné fáze revitalizace 
Příloha č. 6 -  Prezenční listina na zasedání shromáždění SVJ 10.05.2017
                        Ostravská 630 - 637
Příloha č. 7 -  Seznam plných mocí, která opravňují hlasovat za zmocnitele


