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SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK DVORSKÉHO 6 
 

Zápis ze shromáždění ze dne 9.6.2013 

Zúčastnění: 19 členů z 33 (viz prezenční listina)  shromáždění je USNÁŠENISCHOPNÉ 

Zkratky: 

SVJ – sdružení vlastníků bytových jednotek 

PZ pověřený zástupce SVJ 

KK kontrolní komise 

 

Program schůze: 

1) Volba nového člena kontrolní komise 

2) Dokončení rekonstrukce 

3) Jiné 

 

Noví členové SVJ: 

 p. Nemec Peter (byt po paní Kovaříkové) 

 p. T. Novotný (nádstavba) 

 p. Košťál (nádstavba) 

 p. V. Novotný (developer, majitel 2 zatím neprodaných bytů z nádstavby) 

 p. Bischof (nádstavba) 

 

Ad 1) 

P. T. Novotný by měl předběžně zájem o práci v KK, nejdříve se ale chce seznámit 

s náplní práce člena KK, a pak se rozhodne. 

Ad 2) 

- Výtah – SVJ musí mít firmu na servis výtahu. Jediná nabídka od firmy Schindler  

za cca 17.000,- Kč / rok (cena s DPH)  pod cca 70,- Kč/ byt měsíčně.  

Sl. Vavrušová podepíše smlouvu se Schindlerem. 

P. Zeman vznesl požadavek, kdy a jak byly odsouhlaseny náklady  

na provoz výtahu (kdo to má platit, a kdo ne) – bude mu to zasláno  

sl. Vavrušovou mailem. 

- Okna a dveře – dle p. V. Novotného se p. Tichý (JT Systém – dodavatel oken  

a dveří) vyjádřil, že vše bylo vyrobeno dle příslušné normy a vznesl dotaz na 

výrobce, zda se dveře dají nějak dodatečně zateplit. Firma FINo odmítá jakékoliv 

pochybení ze své strany za neuspokojivý stav oken a dveří (vše je prý dle 

objednávky a projektu). Dle posudku soudního znalce ale i projektanta měly být 

zároveň protipožární i zateplené dveře! Sl. Vavrušová podepsala 31.12.2012 

podepsala převzetí stavby (tedy oken i dveří), od této doby začíná běžet záruka  

60 měsíců. Firmě FINO se pošle znalecký posudek s výsledky měření tepelné 

propustnosti oken a dveří, ta by to následně měla postoupit firmě JT Systém 

k vyjádření. Firmě Fino, konkrétně p. ing. Markovi Novotnému, byl dne 13.5.2013 

již Znalecký posudek od soudního znalce ohledně dveří a oken zaslán. 

- Dešťové svody – opravu dvou geigrů by FINO udělalo za cca 15.000,- Kč, protože 

to nebylo v kontraktu (jeden samo částečně poškodilo). Kolem vyústění svodů je 

podmáčená zem  chtělo by to odkopat zem kolem celého domu (minimálně 

kolem zadní části) a odizolovat to. Firma FINO pošle kontakt na firmu provádějící 

výkopové práce (p. Dirda). 
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- Plot kolem domu – chybějící zábradlí firma FINO vyrábí. 

- Odvodnění pavlačí – kolik má být dle projektu odvodňovacích trubek? V současné 

době v místě před výtahem v každém patře stojí voda. Firma FINO navrhne 

odvodnění nové pavlače, aby z ní stékající voda netekla na pavlače pod ní. 

- Připomínky – sepsané a přeposlané připomínky majitelů bytů k rekonstrukci domu, 

které byly poslány firmě FINO, by měly být vyřešeny do 30.6.2013. Zkontroluje 

se, co je opraveno a na zbytek se s FINEM zahájí Reklamační řízení. 

Ad 3) 

 Pí. Lugrová má sl. Vavrušové dodat Stavební deník (část, kterou má u sebe).  

Sl. Vavrušová má předložit Montážní deník od firmy JT Systém kontrolní komisi. 

Firma Kosík posekala trávu okolo domu (prý je tam poslalo město). S firmou  

ale nemáme žádnou smlouvu, proto se jim nic nebude platit. 

 Firma Bekant bude dělat i technickou správu domu (voda, komíny, plyn, atd.). 

Hlasování: PRO: všichni přítomní  PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 Výbor SVJ má být zase tříčlenný, tzn. doplnění ke sl. Vavrušové. 

pí. Kašpárková: hlasování: PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 

p. Nemec: hlasování: PRO: všichni přítomní PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

 Pí. Sahajová končí jako správce domu. 

 V KK zatím zůstává jen pí. Lugrová 

 Výměna zámku do sklepa. Hlasování: 

PROTI: p. Zeman, p. Pek, p. Nemec PRO: všichni ostatní ZDRŽELI SE: 0 

 Firma FINO nabízí novou lištu na kabel vedoucí nad vchodem domu, stará lišta je 

už rozbitá a tento typ se už nevyrábí. Nejedná se o velkou finanční položku. 

 Zavírání Brano na vchodových dveřích podle některých členů zavírá moc rychle 

(dveře mlátí), podle jiných zase moc pomalu, podle dalších to je v pořádku  zatím 

se to bude sledovat 

 Návrh na odsouhlasení, aby výbor SVJ mohl rozhodovat o výdajích do částky 

20.000,- Kč bez nutnosti svolávat schůzi SVJ – hlasování nebylo možné, protože 

v danou chvíli už bylo shromáždění neusnášeníschopné. 

 Nedoplatky: pí. Kotková poslala 40.000,- Kč a dál bude týdně posílat další částky. 

P. Grim splácí cca 20.000,- Kč / 2 měsíce. 

 V letech 2014 - 2015 se bude měnit plynovod a kanalizace bude rozkopaná ulice. 

 

V Brně, dne 10.6.2013 

Koncept sepsal: R. Bischof  Ověřila: Veronika Vavrušová 
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Program příští schůze: 

 

1 / náplní práce člena KK.  P Lugrová připraví přehled své činnosti za rok 2013 zejména: 

 

Otevřené položky účetnictví za rok 2011 konkrétní závady, stav a konkrétní návrh 

řešení 

Otevřené položky 2012 konkrétní závady, stav a konkrétní návrh řešení 

Proč není na obchodním rejstříku aktuální stav zápisu  figuruje tam odvolaný předseda 

Jaký je stav dokumentu prohlášení vlastníka, zejména jeho aktualizace po 

rekonstrukci. 

2 / Stav  dle prohlášení vlastníka ohledně výtahů, výsledek dotazu p. P. Zemana , kdy a jak 

byly odsouhlaseny náklady na provoz výtahu (kdo to má platit, a kdo ne) 

 

3 / Výše příspěvků do fondu oprav + stav a předpokládané čerpání 

 

 


