
Zápis ze zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ostravská

 630 – 637 konaného dne 15.11.2017

1. Zahájení

Zasedání zahájil pan ing. Martin Čejna, který přivítal přítomné. Byl zvolen řídícím zasedání a 
dále byli zvoleni: 

- Zapisovatelem  JUDr. Jaroslav Slavík

- Ověřovateli zápisu ing. Marek Tylš, Kamil Svoboda a Hana Kynclová    

Přítomni jsou všichni čtyři členové výboru a to pánové ing. Čejna, ing. Brožek, Dr.Slavík a 
Blažek, dále členové kontrolní komise paní  ing. Suchá, ing. Smolková, Kynclová, pánové 
Svoboda a předseda Jungmann. Při jednání výboru jsou vždy přítomni členové kontrolní 
komise a často i některý z vlastníků.

Ing. Brožek konstatoval, že je přítomno 67,22 % všech členů společenství a schůze je tedy 
usnášení schopná.

2. Seznámení s výsledky „ Studie revitalizace bytového domu“

Stručný obsah studie přednesla zástupkyně DPÚ REVIT paní Iveta Daňhová. Uvedla, že na 
seznámení   se studií ve dvou stanovených termínech přišlo pouze 8 vlastníků, předpokládala 
větší zájem. Popsala, jak bylo při studii postupováno, tedy celková prohlídka objektu včetně 
bytů  a  4 sond do střechy. Vážné poruchy statiky nejsou. Jsou pukliny v panelech, někde je 
odhalena výztuž, hlavně u lodžií. Je třeba zastavit  korozi a plísně. Jsou závady v pilířích okolo 
oken, praskliny u parapetů, zámečnické prvky korodují, vnější rampy a schodiště jsou 
vydrolené a sesedají se. Je třeba provést revitalizaci v co nejširším rozsahu, zejména zateplit 
čelní stěny, meziokenní vložky i spodní stavbu 30 cm pod zem. Dále je třeba demontovat 
střechu až na beton a zateplit polystyrénem včetně nových asfaltových pásů, sanovat veškeré
narušené plochy, osadit nové zámečnické prvky z oceli či hliníku, uvážit zasklení lodžií ( otázka
zda všech )- doporučila spíše rámový systém. Závěrem zdůraznila, že hlavní je pečlivá 
příprava, zejména kvalitní projektová dokumentace a kvalitní dodavatel. Po studii by měl 
následovat další krok a to zhotovení projektové dokumentace a získání stavebního povolení. 
Projektová dokumentace obsahuje značné množství výkresů, nutno vybrat ve výběrovém 
řízení dodavatele projektu a s ním udělat projektové zadání. Cílem zasedání dnes je vzít studii
na vědomí a dát výboru plnou moc k zahájení výběrového řízení pro projekt. Předběžný 
rozpočet je asi 46 milionů Kč, zaplatilo by se vše do 4 let bez navýšení odvodů do FO.  Dle 
výpočtu energetiků nelze počítat s žádnou dotací pro neplnění podmínek.

Ing. Čejna upozornil, že ve smyslu  z.č. 406/2000 Sb. O hospodaření s energií po vydání 
stavebního povolení spadáme pod jiný režim a jiné normy, proto se uvažuje o zateplení  kvůli 
šetření s energiemi. Vyzval proto odborníky z oboru a to ing. Suchou, Piroutkovou a Mrkuse, 



aby byli nápomocni SVJ  v tomto směru. Doporučil, aby projekt a realizaci dělaly dvě různé 
firmy, nikoli vše jediná. Nejprve vybereme projektanta, pak dodavatele.

3. Rozhodnutí o zpracování projektové dokumentace v předpokládané ceně do 600 000,-Kč 
včetně DPH

Na dotaz p. Kejmara uvedla p. Daňhová, že nelze použít dosavadní dokumentaci od Ing. 
Zahrádky, neboť je stará, neodpovídá již normám a ani neměla stavební povolení. P Kraus 
navrhl, aby výbor zahájil výběr projektanta neprodleně. P. Kejmar namítl, že nyní se 
rozhoduje, zda zadat projekt či ne, pak až se bude řešit, zda revitalizovat či ne, mělo by se 
postupovat obráceně. P. Daňhová odpověděla, že stavební povolení platí 2 roky a lze jej 
prodlužovat. Výbor provede výběrové řízení na projektanta a výsledek zveřejní. Paní 
Bořkovcová  a  pan Malys projevili přání být lépe informováni o činnosti v tomto směru.

Ing. Čejna pak navrhl usnesení :

Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630 – 637 bere zpracovanou 
Technickou studii revitalizace bytového domu na vědomí  a schvaluje :

1)Shromáždění vlastníků schvaluje záměr revitalizace bytového domu  ( zateplení fasády, 
rekonstrukce střechy, balkonů a další stavení práce )  Společenství vlastníků jednotek 
Ostravská 630 – 637

2)Shromáždění vlastníků zplnomocňuje výbor k neprodlenému zahájení všech 
administrativních úkonů spojených s revitalizací bytového domu v následujícím rozsahu 
činností:

-zpracování projektové dokumentace k stavebnímu povolení

-zpracování projektové dokumentace k provedení stavby

-zpracování barevného řešení  ( vizualizace)

-zpracování projekčního rozpočtu a slepého výkazu výměr

-zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

-inženýrské činnosti-získání kladných stanovisek od dotčených orgánů ( hasiči, životní   
prostředí a další )

-podání žádosti o stavební povolení



3)Shromáždění vlastníků zplnomocňuje výbor k podepsání Smlouvy o dílo s poradenskou a 
projekční společností na přípravnou část do maximální výše 600 000,-Kč včetně DPH

4)Shromáždění vlastníků zplnomocňuje výbor k vyřizování všech úředních  náležitostí 

 ( písemnosti, zastupování při ústním jednání, přejímání písemností) potřebných pro vydání 
stavebního povolení

Usnesení bylo schváleno většinou hlasů, p.Turek   proti, nikdo se nezdržel  hlasování.

4. Opravy a údržba vnitřních prostor objektu

P. Blažek uvedl, že při minulém shromáždění pro nedostatek usnášení schopnosti  ( odchody 
vlastníků) nedošlo ke schválení potřebných prostředků k dokončení některých prací. Je nutno
dokončit  podlahy ( 1 837.989,-Kč s DPH), madla 202.584,-Kč s DPH, vypracovat projekt 
elektro ( 112.022,-Kč s DPH ), neboť starý projekt je z roku 1984 a je nekompletní. Dále 
instalovat ochranné lišty rohů chodeb v ceně 50.000Kč s DPH., celkem zaokrouhleno 
2.200.000,-Kč s DPH. Je třeba opravit poškozené schodnice, vyměnit krycí materiál, barva 
bude k výběru dána na stránky SVJ a vlastnící se mohou vyjádřit – vzorník zatím není. Vesměs
jde o závady, které je nutno stejně opravit.

V diskuzi namítl p. Šlemenda, že je nutno šetřit. 

Usnesení o částce 2.200.000,-Kč s DPH bylo schváleno, p. Šlemenda a Kejmar byli proti, nikdo 
se nezdržel hlasování.

5. Odložení vymáhání pohledávky ve výši 7 342,-Kč za černý odběr elektřiny v čp. 634

Ing. Čejna  podrobně seznámil s problematikou dosavadního postupu výboru včetně obsahu 
písemností. Byt vlastní SBD Avie, které jej pronajalo své člence, která žila s druhem, 
elektrikářem. Po jejím odchodu z bytu tam zůstal bydlet sám, pro neplacení jej dodavatel 
odstřihl. On si proto připojil byt k elektroměru SVJ na chodbě a způsobil tak SVJ škodu 
v uvedené výši. SBD Avia odmítlo vydat nájemní smlouvu, navíc se nepodařilo ztotožnit muže,
který po odchodu nájemnice vše způsobil. Věcí se odmítla zabývat PČR. Vymáhání nemůže 
být po právní stránce úspěšné. Navrhl proto odpis.

Usnesení bylo schváleno všemi  hlasy  , nikdo nebyl proti, ani se nezdržel.



6. Protipožární a osobní bezpečnost v domě

Ing. Čejna vyzval všechny, aby odklidili veškeré věci z chodeb, neboť jde o závadu, kterou 
vytýkají a to opakovaně všechny protipožární kontroly. Chodba je únikový prostor a musí být 
volná. Jinak bude nutno věci odklidit i proti vůli vlastníků věcí.

P. Blažek uvedl, že ve vchodech bez oken, tedy v č. 631,632,635,636 je nutno opravit požární 
odvětrávání, neboť stávající systém je nefunkční. Lze jej ale opravit. Stálo by to cca 120.000,-
Kč s DPH. P. Kejmar namítl, že okna jsou zapěněná i poškozená, p. Matys navrhl nejprve 
ověřit funkci oken. Ing. Čejna navrhl alespoň provizorní opravu.

Usnesením byla částka 120.000,-Kč s DPH na tuto opravu schválená, proti nebyl nikdo, zdrželi
se p. Matys  a Kejmar.

7. Informace o rozpočtu na rok 2018

Ing. Brožek uvedl, že SVJ má k 30.9. na účtu 28.398.000,-Kč, pří předpokládaném výběru a 
výdajích bude zůstatek koncem roku cca 27 milionů. Letos bude zřejmě překročen náklad na 
úklid, ušetří se na osvětlení společných prostor. Servis výtahů bude paušální, výjezdy na 
opravy jsou drahé. Rozpis plateb na příští rok není třeba měnit. Vzato na vědomí bez diskuze.

8. Diskuze

P. Šlemenda navrhl, aby požadavek stanov ve výši  75 %  vlastníků pro úvěr byl snížen na 50 
%, aniž návrh odůvodnil s tím, aby to projednala  příští schůze. Požadoval dále informaci – 
avizo – na vybrané maily. Totéž žádal p. Turecký, p.Jungmann uvedl podobné zkušenosti ze 
zaměstnání. P. Blažek namítl, že máme vlastní stránky a p. Čejna dodal, že na ně stejně 
s ohledem na ochranu osobnosti nelze vše dávat. Bylo předneseno několik dalších návrhů,

k žádnému závěru se nedošlo. Proto Ing. Čejna navrhl, aby na příští schůzi zájemci  o změnu 
navrhli případnou úpravu elektronické komunikace v rámci SVJ.

9. Závěr.

Ve 20,30 hod. ing Čejna poděkoval přítomným za účast a schůzi uzavřel.



Přílohy :

- Pozvánka na shromáždění

- Prezenční listina na zasedání shromáždění SVJ Ostravská 630-637 dne 15.11.2017

- Seznam plných mocí opravňujících hlasovat za zmocnitele

        16.11.2017

Zapisovatel                                                                                       Předseda výboru :

JUDr. Jaroslav Slavík                                                                        ing. Martin Čejna

Ověřovatelé :

Ing. Marek Tylš

Kamil Svoboda

Hana Kynclová

 


