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Publikováno / vyvěšeno dne: 08. 9. 2013 

 

Zápis ze schůze společenství 
Společenství pro dům Dvorského 6, Brno 
Dvorského 28/6 
639 00  Brno 
IČO: 292 84 856 
 
Datum konání: 18. Července 2013 18:00- 20:00 hod 
 
Místo konání:   
 
chodba a meziposchodí ve 2. nadzemním podlaží schodiště domu 
Dvorského 6, Brno 
 
Přítomni dle prezenční listiny 
 
15 vlastníků +2 plné moci +1 později /p.Báňová/ 
 
Projednáno: 
 
1/ Vyúčtování za rok 2012: Přeplatky budou do konce měsíce zaslány na účet 
majitele, který si nahlásili. Nedoplatky nutno uhradit na účet společenství číslo  
107-208360267/0100 do konce měsíce. Každou platbu je nutno vždy označovat 
variabilním symbolem 286 + číslem bytu. 
 
2/ Shromáždění bylo informováno o webu a e-mailu Společenství: 
e-mail: info.dvorskeho6@klikni.cz 
web: https://sites.google.com/a/klikni.cz/spolecenstvi-pro-duam-dvorskeho-6-brno 
Přítomni byli požádáni směrovat všechny dotazy na tento e-mail a čerpat informace 
týkající se domu na této webové adrese, kde budou všechny potřebné dokumenty 
publikovány. Také byli požádáni o sdělení svých e-mailových adres pro další komunikaci. 
 
3/ Návrh na odsouhlasení, aby výbor SVJ mohl uzavírat smlouvy do max. výše 20.000,-Kč  
/dvacettisíc korun/ na zabezpečující údržby a správy domu bez nutnosti svolávat schůzi 
SVJ, která je oprávněna o tomto rozhodovat. Na každé schůzi SVJ budou všichni 
informováni, jaké smlouvy byly uzavřeny, nebo prodlouženy a v jaké výši. 
NESCHVÁLENO – PRO: 0, PROTI: všichni přítomni, ZDRŽEL SE: 0 
 
Při následné diskusi ohledně nutnosti pokaždé svolávat schůzi vlastníků pro projednání 
potřebných oprav SOUHLASILA většina přítomných pro formu elektronické komunikace. 
Všichni členové společenství sdělí svou aktuální e-mailovou adresu /případnou změnu/ 
nejlépe na e-mail společenství. Všichni spoluvlastníci dostanou e-mailem informaci  
o potřebě schválení dané záležitosti. Dokumenty a případné obchodní nabídky budou 
publikovány na webových stránkách v sekci AKTUALITY, kde se můžou zájemci 
přihlásit k odběru příspěvků. Na schválení potřebné záležitosti bude maximální lhůta  
7 dnů. Hlasování bude platné, jestli se člen společenství vyjádří pro jednu variantu nebo 
návrh, buď PRO, nebo PROTI . Váha hlasu je dána výší svého spoluvlastnického podílu. 
Pokud se spoluvlastník neozve do maximální lhůty hlasování, znamená to,  
že se zdržel hlasování. V případě označení více nabídek je hlasování neplatné. 
 
První hlasování bude ohledně servisování výtahů, máme 3 nabídky /Schindler, Liftmont, 
ThyssenKrupp/. 
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Protože jsou 3 spoluvlastníci/p. Hunkesová, p. Vallazza, p. Beránková/  kteří nemají e-mail, shromáždění 
rozhodlo, že jim budou tyto informace vytištěny a vhozeny do poštovní schránky, s tím, že se vyjádří  
do požadovaného data písemně, vhozením své volby do poštovní schránky společenství. 
 
4/ Kontrolní komise /p. Lugrová / informovala shromáždění, že je potřeba na původní Družstvo sjednat 
likvidátora, jak bylo již 2x odsouhlaseno usnesením  na dřívějších schůzích. Platíme zbytečně poplatek za 
vedení účtu, za vedení účetnictví a podání daňového přiznání.  Není k dispozici účetnictví za roky 2010, 2011, 
2012, 2013.  Archiv, Alfacom, původní představenstvo. Původní představenstvo (Velín, Ištok, Karaffa) do 
dnešního nepřevedli oprávnění k manipulaci s bankovním účtem BD na nový výbor SVJ. 
 
5/ Návrh na provedení odvodňovače u výtahu v každém původním nadzemním poschodí, celkem 4 ks, firmou 
FINO Trade s.r.o, v ceně náklady na dodávku a montáž za jeden kus 2.453,-Kč,  celkem: 9.812,- Kč  
NESCHVÁLENO – PRO: 0, PROTI: všichni přítomni, ZDRŽEL SE: 0 
 
6/ Návrh na doplnění chybějící krycí lišty elektrického kabelu nad vchodem uvnitř. Nikdo neví, jaký má účel. 
cena za koupi a osazení      celkem: 350,- Kč 
SCHVÁLENO – PRO: všichni přítomni, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
7/ Připomínky k reklamacím s firmou FINO, které měly být vyřešeny do 30/6/2013 nejsou splněny a do 
dnešního dne nebyl zaslán reklamační protokol firmě FINO.  
 
8/ Návrh na opravu 2 dešťových svodů /zadní a prostřední/ , firmou FINO Trade s.r.o, v ceně náklady na ruční 
výkop, dodávka a montáž (bez zasypání bude se pokračovat ve výkopech) cena včetně zasypání 8.250,-Kč 
zadní, 6.250,-Kč prostřední,  NUTNO ODEČÍST ZASYPÁNÍ   celkem: 14.500,- Kč  
SCHVÁLENO BEZ Zasypání – PRO: všichni přítomni, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
9/ Návrh na opravu odkopání a izolace /podřezání zadní části domu a části u vchodu /mokré schodiště/ nacenění 
není. Bude projednáno po obdržení nabídky 
 
10/ Navýšení platby za úklid z důvodu přístavby nového poschodí původní platba měsíčně je 1.300,-Kč  
     nová platba bude 1.500,- Kč měsíčně 
NESCHVÁLENO – PRO: 0, PROTI: všichni přítomni, ZDRŽEL SE: 0 
 
Námitka:  Úklid není prováděn v pořádku, nejsou uklizeny parapety a okna, špinavé zábradlí, neuklízí se okolo 
popelnic. Požadavek na projednání nápravy s p. Sahajovou. Nutno zjistit jestli má zájem o úklid včetně nového 
poschodí za stávající cenu. Pokud ne, bude osloven správce Bekant, jestli je schopen zajistit úklid. Projít 
smlouvu o úklidu, co obsahuje a za jakých podmínek. Někteří spoluvlastníci tvrdí, že společenství paní 
Sahajové neplatí. Shromáždění bylo informováno, že pokud má paní Sahajová jakýkoliv požadavek, je nutno, 
aby kontaktovala kteréhokoliv člena představenstva. SVJ nebude tyto záležitosti řešit přes všechny pavlače. 
 
11/ Na základě prohlášení vlastníka dle znění článku č. 10 zálohy na údržbu a opravy, rekonstrukce  
a modernizace společných částí domu dle m2 podlahové plochy kterou vlastní. 
Doposud se počítalo na 1 byt - 3865/141652  100,- Kč. Tj. 2,50 Kč-m2.  Vlastníci nových bytů budou teda 
přispívat na náklady 2,50 Kč na m2 vlastněné plochy bytu od kolaudace. 
SCHVÁLENO – PRO: všichni přítomni, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
12/ V domě proběhnou předepsané revize na plyn, komíny, protipožární kontrola. Vše má na starosti správce 
BEKANT. 
 
13/ Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2012 bylo opožděno z důvodu nenahlášení vlastníků stavů svých 
vodoměrů. Tento stav je neakceptovatelný. 
 
Pokud vlastník nenahlásí stav vodoměru 1, měsíc od výzvy k nahlášení stavu vodoměru, bude mu naúčtován 
průměr poslední známé spotřeby + pokuta ve výši 2000,-, která bude připsána do společného fondu oprav. 
SCHVÁLENO – PRO: všichni přítomni, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
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14/ Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2012 – za revize komínů a kouřovodů zaplatili 600,- Kč jenom ti 
spoluvlastníci, kteří umožnili vstup do bytu kominíkovi p. Raušovi. 
Návrh: Náklady na revize komínů a kouřovodů budou hrazeny za rok 2013 z fondu oprav SVJ 
SCHVÁLENO – PRO: všichni přítomni, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
 
15/ Zpráva kontrolní komise je na webu:  Kontrolní komise 
 
 
16/ Kontrolní komise požaduje pravidelnou informaci o stavu pokladny, účtu SVJ, BD a efektivnější vymáhání 
dluhů od neplatičů 
 
17/ Kontrolní komise požaduje vymáhání náhrady škody 50 tis. po bývalém výboru (Velín, Ištok, Karaffa) za 
přemalování oken a dveří 
 
 
 
 
 
V Brně dne 08/09/2013 
Sepsal: Peter Nemec 


