
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ 

DATUM KONÁNÍ: 4.2.2019 /PONDĚLÍ/ V 15:30 HOD 

MÍSTO KONÁNÍ: KAVÁRNA VÍDEŇKA, VÍDEŇSKÁ UL. 
 
Přítomní: Martínková, Pek, Zeman 
 

Program schůze: 
 

1) Zahájení  

Schůzi zahájila Vendula Martínková. Zrekapitulovali jsme body z minulé 
schůze a  navázali na aktuální schůzi.  
 

2) Schválení programu  
Návrh programu schůze byl odsouhlasen všemi zúčastněnými. 
Hlasování: PRO – všichni  PROTI – 0 

 

3) Problematika evidenčních listů a jejich podoba 

Aktuální podoba Evidenčních listů je pro účely schůze shromáždění 
dostačující. Ovšem byl vznesen požadavek na Bekant o úpravu položek, tyto 
položky byly diskutovány, viz Zápis ze schůzky ze dne 31.1.2019. Výbor na 
schůzi vznese návrh na rozdělení fondu oprav (dům/zahrada), dále 
navýšení fondu záloh na zahradu – následně bude tato změna zavedena 
v novém Evidenčním listu.  
Nové evidenční listy, resp. Předpis záloh bude předložen členům SVJ po 
vyúčtování za rok 2018.  
 

4) Pojištění domu  

Byla zjištěna konkurenční nabídka u pojišťovny Kooperativa pro Pojištění 
domu, ale podmínky pojistky nebyly zajímavé na tolik, abychom doporučili 
změnu Aktuální pojistné smlouvy u ČPP. Tato nabídka bude přesto 
předložena na nejbližší schůzi společenství vlastníků k projednání. 
Aktuální pojištění domu je : 
- a) bytový dům je pojištěn na 33 mil. Kč 
- b) pojištění odpovědnosti Výboru na 300 tis. Kč 
- c) pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti na 2 mil. Kč 
Do konání shromáždění SVJ ještě Vendula Martínková zjistí podmínky u 
ČPP na navýšení pojištění na 50 mil. Kč. 
 
5) Hospodaření – vyúčtování za rok 2018  

Předsedkyně zjistí od účetní Bekantu výši Fondu dlouhodobých záloh 
k datu 31.12.2018. Dále zjistí přibližný termín konečného vyúčtování. Dle 
Stanov čl. 4 je nutné předat vyúčtování jednotlivým členům SVJ do konce 
dubna 2019. 
Informace bude známa do termínu schůze Shromáždění. 
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6) Plán oprav 2019 – nabídky stavebních firem  

Dne 17.12.2018 byl vypracován návrh dílčích prací na modernizaci domu. Tento návrh se týká 
především stavebních úprav (podlahy pavlačí, podlaha společného schodiště, sklepní kóje pod 
schody, společných prostor sklepů, zábradlí, atd.).  
Za účelem zjištění cenové nabídky na jednotlivé dílčí práce bylo doposud osloveno 25 
stavebních firmem. Celkem 24 stavebních firem z důvodu vytíženosti a naplánovaných 
zakázek na celý rok, či z důvodu kapacit nabídku odmítly. Proběhla schůzka pouze se zástupci 
firmy izstav.cz. Zatím jsme cenovou nabídku neobdrželi.  
 
7) Navýšení záloh pro jednotlivé byty - fond oprav, voda, pojištění, správce 

Na nejbližší schůzi SVJ se bude hlasovat o navýšení fondu záloh na Zahradu, návrh Výboru je 
450Kč. V souvislosti s tímto navrhneme snížení Domovního fondu oprav na 20 Kč.  
 
Zálohy na pojištění a správce zatím zůstanou zachovány.  
 
Zálohy na vodu budeme případně individuálně upravovat dle konečného vyúčtování za rok 
2018 – tedy až po dubnu 2019. 
 

8) Nabídky nového správce nemovitosti 

Bylo předloženo 5 nabídek od různých správců nemovitosti. Všechny konkurenční nabídky 
jsou oproti Bekantu dražší a nabízí v podstatě podobné služby. Všichni tři členové Výboru 
jsme se shodli, že se bude důsledně vyžadovat plnění mandátní smlouvy uzavřené se 
správcem nemovitostí Bekant, pokud nedojde k adekvátnímu plnění ze strany fy Bekant, bude 
na schůzi shromáždění na tento stav poukázáno a bude doporučena změna správce 
nemovitostí.    
Nabídky pošleme členům SVJ k pročtení. 
 

9) Body  a termín schůze SVJ 

Termín schůze Shromáždění SVJ navrhujeme čtvrtek 21.3.2019 
Návrh bodů na schůzi + v závorce je uvedena zkratka člena Výboru, který zpracuje přílohu 
pro Pozvánku a následně odprezentuje na schůzi. Přílohu prosím zpracujte do 18.2. abychom 
mohli případně prodiskutovat. 
 

1. Zahájení (VM)  
2. Schválení programu (VM) 
3. Hospodaření – vyúčtování za rok 2018, zůstatek na účtu. (VM) 
4. Volba nového člena výboru (VM) 
5. Nabídky nového správce nemovitostí (MZ) 
6. Možnost změny banky (VM) 
7. Pojištění domu (VM) 
8. Změna v zálohách pro jednotlivé byty – fond oprav (VM) 
9. Bezpečnostní opatření pro 5. NP – pavlač (MZ) 
10. Dělení pozemků – oficiální přístup do domu pro 5. NP (kontrolní komise) 
11. Přípojka od firmy Netbox (MP) 
12. Plán oprav 2019 – nabídky stavebních firem (MZ,MP) 
13. Skutečné obsazení sklepních kójí x změna Prohlášení vlastníka (MZ) 
14. Webové stránky (MP) 
15. Diskuse 
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10) Diskuse 

 

Dále bylo odsouhlaseno: 

- Veronika Vavrušová pošle mzdu za prosinec Miroslavu Zemanovi 
- Mzdy pro členy Výboru budou zasílány měsíčně počínaje březnovou/dubnovou výplatou, vždy 
k 5. dni v měsíci 
- Vendula Martínková komunikuje s účetní Bekant ohledně dokončení zúčtování 2018  
- Vendula Martínková spolu s Veronikou Vavrušovou zajde do KB pro nahlášení  změny ve 
Výboru a následně VM převezme správu nad účtem KB. Pokusíme se zde vyjednat lepší 
podmínky. 
- Miroslav Zeman upozornil na stále neodstraněné závady na výtahu domu, které jsou již přes 
rok zjištěné a uvedené v revizních správách, resp. v knize výtahu. (jedná se o opotřebení 
čelistí výtahu, nefunkční komunikační zařízení). Již byl vznesen požadavek na fy Bekant, aby 
u firmy Liftmont zajistila cenovou nabídku na odstranění závad. Doposud se tak nestalo.  
 
 

V Brně dne 13. 2. 2019 

 

Sepsala:      Ověřil: 
Vendula Martínková    Miroslav Zeman  
 


