
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ 
 

Datum konání: 27. 5. 2019 /pondělí/  v 16:00 hod. 

Místo konání: Dvorského 6, zahrada 

 
Přítomni za výbor společenství: paní Martínková, pan Hujo a pan Zeman 

Hosté: pan Bischof (člen kontrolní komise) 
 

Program schůze: 
 

1) Zahájení  

Schůzi zahájila předsedkyně Vendula Martínková, která byla pověřená vedením 

zasedání.  

 

2) Schválení programu 

Paní Martínková informovala o bodech jednání. Návrh programu byl 

odsouhlasen všemi zúčastněnými. 

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

 

3) Souhrn vykonaných činností za období leden – květen 2019 

- zúřadována agenda ohledně zápisu nového člena výboru Mariána Huja. 

Úspěšně proběhl zápis do Obchodního Rejstříku. Vznik členství od 11. 4. 2019. 

 

- zakoupen protiskluzový prostředek NS01 3,78l a doplňkový čistící prostředek 

ON GUARD k údržbě, z důvodu bezpečnosti obyvatel 5. NP. Prostředek byl 

aplikován svépomocí (zajistili vlastníci nástavby). Další údržba průběžně 

probíhá. Došlo k zlepšení neklouzavosti pavlače.  

 

- proběhla realizace povrchové úpravy zábradlí vč. broušení dřevěného madla. 

Dodavatel prací byl Vítězslav Novák Malířství – natěračství, celková cena 

s DPH 13 797 Kč. 

 

- proběhla oprava odpadávající části obložení, zateplení nástavby – větrací 

mřížka. Dodavatel prací byl klempíř Jiří Valeš, celková cena s DPH  

12 379 Kč. 

Na základě vzniklé škody byla nahlášena pojistná událost u stávající 

pojišťovny ČPP, proběhla schůzka s technikem. Následné ukončení likvidace 

pojistné události, na základě které došlo k pojistnému plnění ve výši 11 471 Kč, 

spoluúčast byla 1 000 Kč. Částka již připsána na BÚ SVJ. 

 

- proběhla schůzka se zástupcem notářky JUDr. Červinkové v bytě č. 22 po panu 

Vallazzovi – probíhá dědické řízení. Prověření technického stavu bytu 

v souvislosti na podezření vlhkých stěn – nebylo zcela identifikováno. Dále 

zběžná kontrola vodoměrů, elektroměru a plynoměru. Zápis odečtu vodoměrů, 

následné předání údajů na Bekant. V souvislosti s dědickým řízením bylo taktéž 

notářce písemně doloženo roční vyúčtování k bytu 22. Dále byly notářce 

nahlášeny nedoplatky k bytu, které se tvoří v průběhu probíhajícího dědického 

řízení. 
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- prověření možné závady na vodovodních trubkách v kontextu s byty č. 23 a č. 24. Vlastníci bytů 

stav průběžně monitorují, zatím nedochází k žádným změnám. Událost byla taktéž preventivně 

hlášena na pojišťovnu ČPP. 

 

- přechod na nového poskytovatele webových stránek: Webnode, balíček Standard roční náklady vč. 

ceny za doménu 3487 Kč. Zajistil pan Pek. V současné době se dokončuje výstavba těchto stránek, 

probíhá zkušební provoz. Plné spuštění a představení vlastníkům se předpokládá do konce června. 

Do 21. 6. 2019 bude svolána koordinační schůzka s panem Pekem. Zajistí paní Martínková.  

 

 - absolvování semináře Inspirace pro váš bytový dům – organizátor „Pro náš dům“, konaný 23. 5. 

2019 – vstup byl volný. Ze semináře paní Martínková sepsala rámcové shrnutí a poskytla ho 

členům výboru.  

 

- zajištění snížení cenové nabídky za opravu výtahu u fy Liftmont z 28 430 Kč na 19 793 Kč, tedy 

nižší cena než u konkurenční fy Schindler. Závady byly na výtahu odstraněny. 

 

- zajištění pravidelných kontrol domu správcem nemovitostí Bekant. 

 

- byla prověřena možná nefunkčnost zvonkového tabla. Závada identifikována, odstraněna.  

 

- osvětlení pavlačí opět kompletně funkční, vč. osvětlení před hlavním vstupem do domu. Dodavatel 

opravy osvětlení před hlavním vstupem do domu byl elektrikář pan Kotrnec – celková cena s DPH 

1771 Kč. Nežádoucí předměty ze společných sklepních prostor byly odstraněny. 

 

- instalace nového brana na dveře v 1. NP. z důvodu plného otevření a aretace dveří. Dodavatel 

prací byl zámečník Petr Kodýs, celková cena s DPH 5 310 Kč. Původní brano bylo přeinstalováno 

na vstupní dveře pavlače v 2. NP.   

 

- zajištění 3 cenových nabídek na stavební práce – oprava domu (oprava sklepní kóje pod schody, 

obvodová stěna u vstupu do sklepů, oprava společných prostor sklepů). Tyto nabídky budou 

představeny na schůzi společenství vlastníků, která se bude konat 27. 6. 2019. Další cenové 

nabídky zjišťuje pan Hujo.  

 

- koordinace prací ohledně problematiky dělení pozemků – oficiální přístup do domu pro 5 NP. 

K prodeji části pozemku zahrady se vyjádřilo celkem 16 (12 PRO, 4 PROTI) vlastníků. Zajištění 

vyjádření právníků ohledně problematiky vstupu do domu a zahrady.  

 

- proběhlo úspěšné neformální společensko – stmelovací setkání na naší zahradě. Konané dne 26. 4. 

2019. 

 

4) Schválení účetní závěrky roku 2018 

Ověřena správnost Hlavní knihy analytické evidence a vyúčtování služeb za rok 2018 Kontrolní 

komisí a panem Nemcem. Kontrolní komise ani pan Nemec neshledali žádné závady v předloženém 

vyúčtování. Závěrečné informace budou taktéž součástí zápisu Kontrolní komise. Vyúčtování 

k jednotlivým bytům bylo rozesláno v předepsaném termínu jednotlivým vlastníkům bytů. Nyní 

probíhá kontrola údajů vyúčtování vlastníků s možnými případnými reklamacemi. Schválení účetní 

závěrky roku 2018 proběhne 27. 6. 2019 na schůzi společenství vlastníků, tím bude ukončeno 

Hospodaření za rok 2018. Následně dojde k rozesílání přeplatků konkrétním vlastníkům a doručení 
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podepsané Přílohy k účetní závěrce SVJ k  správci nemovitostí Bekant (podpis předsedkyně a člen 

výboru). Příloha účetní závěrky bude poté správcem vložena na Obchodní rejstřík. 

 

5) Konzultace zajištěných 3 cenových nabídek na dodavatele stavebních prací – rekonstrukce 

společných prostor sklepů 1. PP, sklepní kóje pod schody (budoucí archiv SVJ) a obvodové 

stěny u vstupu do sklepů  

Upřesnění jednotlivých položek v cenových nabídkách stavebních firem. Shrnutí časových termínů 

možných realizací jednotlivými dodavateli. Před schůzí společenství pan Hujo a pan Zeman opět 

kontaktuje stavební firmy a zjistí možný termín realizace.  

 

6) Komíny – schůzka s kominíkem panem Raušem, v souvislosti s budoucí  rekonstrukcí 

sklepů – možné zazdění vymetacích otvorů, protipožární dveře  

V souvislosti s připravovanou rekonstrukcí sklepních prostor bude prověřena možnost zazdění 

nepoužívaných vymetacích otvorů komínů v 1. PP. Pan Hujo zajistí schůzku s kominíkem panem 

Raušem a vyžádá písemné stanovisko k zamýšlenému záměru. Taktéž bude prověřena nutnost 

osazení protipožárních dveří ústících do společných prostor sklepů.  

Někteří vlastníci bytů si nechávají dělat roční revize komínů samostatně, nebo mají zazděné vybírací 

otvory komínů či sopouchy – nevyužívají komínové těleso. Tito vlastníci budou osloveni, aby dodali 

písemné stanovisko ve vztahu k revizím či zrušení komínových otvorů, a to z důvodu případného 

vzniku pojistné události. Takové prohlášení budou vlastníci předkládat k datu následující revize – 

předpoklad září 2019 a dále bude předáno správci nemovitostí pro zaevidování. 

 

7) www stránky domu – dokončení a spuštění do ostrého provozu 

V současné době se dokončuje výstavba těchto stránek, probíhá zkušební provoz. Plné spuštění a 

představení vlastníkům se předpokládá do konce června. Bude svolána ještě koordinační schůzka 

s panem Pekem. Zajistí paní Martínková.  

 

8) Reklamace hydroizolace domu  

Opět došlo k sedání hydroizolace a rozestupu spáry v prostoru vstupu do domu. Paní Martínková 

vyžádá kontakt na realizátora stavby u pana Peka, následně bude v nejbližší době zajištěna 

reklamace, tedy oprava a zacelení spáry.  

 

9)  Vývoj dělení pozemků – oficiální přístup do domu pro 5. NP 

K problematice dělení pozemků se vyjádřilo celkem 16 vlastníků z 28 možných. Z toho 4 vlastníci se 

vyjádřili záporně, tudíž varianta odkupu/přerozdělení celé zahrady nebude realizována.  

Další návrh na zajištění oficiálního přístupu do domu jsou plně v režii vlastníků 5. NP. 

  

10)  Členství ve spolku „Pro náš dům“ a jeho výhody 

Možnost stát se přidruženým členem spolku „Pro náš dům“ – nabízí pomocnou ruku v oblasti 

bydlení, správy a údržby bytového domu. Výhody – možné konzultace a využívání bezplatného 

poradenství v oblasti bydlení, přístup k aktuálním informacím z oblasti legislativy, elektronický 

zpravodaj 12x ročně, konference, atd. Možnost registrace za cenu 1000 Kč/rok. Bude o přihlášení 

do spolku hlasováno na schůzi společenství, při kladné odezvě náš dům registrujeme. 

 

11)  Zahrada a co dál? 

Na schůzi společenství, resp. s 28 vlastníky musí být diskutována problematika zahrady nejen 

v souvislosti se základní údržbou, ale a to především se samotným ekonomickým, správním chodem 

zahrady, která není součástí SVJ a tedy nevztahují se na ni stanovy a další náležitosti související 
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s bytovým domem. Taktéž bude třeba zajistit nové zástupce či sjednat firmu na sekání trávy, namísto 

paní Sahajové a paní Křivánkové – již nemají zájem dále zajišťovat údržbu zahrady.  

 

12) Archiv dokumentů, faktur, revize projektové dokumentace, schůzka s fy Bekant 

Návrh na uskupení archivních dokumentů do jednoho celku s možností okamžitého přístupu. 

Digitalizace dokumentů, kontrola a soupis archiválií u správce nemovitostí. Vše v souladu s řádným 

hospodářem. Dokumenty by měly být taktéž přístupné na web stránkách domu.    

Schůzka se zástupci fy Bekant, z důvodu naplnění tohoto bodu.  

Pan Zeman vyžádá u bývalé předsedkyně SVJ paní Vavrušové stávající tištěné archivní dokumenty, 

které budou uloženy na dočasnou dobu do sklepa č. 25, a to do vzniku oficiálního archivu pod 

schody. 

 

13)  Návrh bodů na Shromáždění SVJ, předpoklad konání ve čtvrtek 27. 6. 2019 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Schválení účetní závěrky roku 2018 

4. Jednotlivá Vyúčtování za rok 2018 

5. Připomínky Kontrolní komise k Vyúčtování 

6. Vykonané činnosti za ½ roku 2019 

7. Výběr dodavatele stavebních prací na rekonstrukci sklepů (3 nabídky) 

8. Návrh na navýšení odměny pro Výbor o 20 Kč na byt/měsíc 

9. Bezpečnostní zavírání dveří 

10. Výsledek hlasování o přerozdělení pozemku par. Č. 373/1 (zahrada) 

11. Zahrada a co dál? – plot, dešťovka, řez stromů, rekultivace trávníku 

12. Členství ve spolku Pro náš dům a jeho výhody 

13. Diskuse 

 

14)  Diskuse 

Byla vznesena možnost dopojištění výtahu v rámci zjištěných závad na základě revizních správ. 

Bude prověřeno u stávající pojišťovny ČPP.  

  

 

V Brně dne 3. 6. 2019 

 

Sepsala:      Ověřil: 

Vendula Martínková    Miroslav Zeman  

 


