
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ 
Datum konání: 5. 3. 2020 /čtvrtek/  v 17:30 hod. 
Místo konání: Dvorského 6, Brno – mezipatro 2. a 3. podlaží 
 
Přítomni za výbor společenství: paní Martínková, pan Hujo a pan Zeman 
Přítomni za kontrolní komisi: - 
 
V době zápisu do prezenční listiny přítomno celkem hlasů:  
21/36 = 58% - SHROMÁŽDĚNÍ JE USNÁŠENÍSCHOPNÉ  
 
Program shromáždění: 
 
1) Zahájení  
Jednání shromáždění zahájil pověřený člen statutárního orgánu, předsedkyně 
výboru Vendula Martínková, která ověřila schopnost shromáždění se usnášet.  
Poté, zajistila volbu předsedy zasedání shromáždění a volbu zapisovatele.  
 
Předsedou zasedání shromáždění byla navržena Vendula Martínková. 
Hlasování: PRO – 21 PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 
Návrh byl přijat. 
 
Zapisovatelem byl navržen člen výboru Miroslav Zeman. 
Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedkyně výboru dále informovala o aktuálním stavu na bankovním účtu – 
220.000,-Kč a o stavu dlouhodobých záloh ke konci roku 2019 – 155.819,-Kč. 
Vyúčtování bude rozesílat jednotlivým vlastníkům v průběhu měsíce března a 
dubna. 
 
2) Schválení programu  
Předseda zasedání paní Martínková představila jednotlivé body programu.  
Žádná změna nebyla navržena. O schválení programu bylo hlasováno 
následovně.   
Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 
Návrh byl přijat. 
 
3) Hlasování o realizátorovi opravy schodišťových stupňů 
Oprava se bude výhradně týkat vnitřního schodišťového ramene, které je 
vymezeno 1 NP a 1 PP, resp. schodiště vedoucí od hlavních vstupních dveří domu 
do prostoru suterénu. Poškozená místa budou jemně broušena, ulomené části 
vyspraveny pomocí speciální pryskyřice, v odstínu maximálně příbuzném barvě a 
frakcí stávajících schodů. Celková předpokládaná doba opravy 1-2 dny. 
Jednotlivé cenové nabídky byly před schůzí společenství zaslány s dostatečným 
předstihem členům společenství k prostudování. 
 
Byly zrekapitulovány 3 cenové nabídky od těchto firem a následně pro výběr 
dodavatele stavebních prací bylo hlasováno následovně: 
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  www.bbeton.cz, Beneš 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 19. 000 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
www.renovace-kamene.cz, Hromek 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 16. 100 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
www.opravy-schodu.cz, Skácel 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 18. 000 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 21    PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ:  SVJ jako dodavatele  požadovaných prací odsouhlasilo firmu opravy-schodu, Skácel. 
Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k zajištění viz zmíněného. Termín započetí stavebních prací se 
předpokládá v měsíci dubnu 2020. 
 
4) Hlasování o realizátorovi servisu oken a dveří 
Celkem bude servisováno/seřízeno 239 ks okenních křídel a 40 ks dveřních křídel. Jedná se o všechny 
okenní a dveřní křídla v 33 bytech vlastníků a dále o okenní a dveřní křídla ve společných prostorech 
domu. Okna a dveře v suterénu 1 PP nebudou servisovány. Oprava bude zahrnovat seřízení, 
excentrické dotažení přítlačných částí, promazání okenních a dveřních křídel. Nadstandardní oprava, 
týkající se výhradně oken a dveří (zlomené kování, výměna těsnění, apod.) bude taktéž provedena po 
domluvě z vlastníkem bytu. Toto bude připočítáno k celkové kalkulaci jako vícepráce. Jednotlivé 
cenové nabídky byly před schůzí společenství zaslány s dostatečným předstihem členům společenství 
k prostudování. 
 
Bylo zrekapitulováno 5 cenových nabídek od těchto firem a následně pro výběr dodavatele servisních 
prací bylo hlasováno následovně: 

www.servisoken.net, Štěpánek 
 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 29. 598 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
 

http://www.bbeton.cz/
http://www.renovace-kamene.cz/
http://www.opravy-schodu.cz/
http://www.servisoken.net/
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www.oknostudio.cz, Budik 
 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 31. 380 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
https://www.soken.cz/, Holub 
 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 32. 085 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Lukáš Hlavinka 
 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 49. 557 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 0    PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
https://www.servisokenbrno.cz/, Sypták 
 

• Cena práce a použitého materiálu celkem 24. 450 Kč s DPH 

Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ:  SVJ jako dodavatele  požadovaných prací odsouhlasilo firmu servisokenbrno, Sypták. 
Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k zajištění viz zmíněného. Předpokládají se 2-3 termíny pro servisní 
práce, a to v měsíci dubnu 2020. 
 
Dále byla představena problematika osazení sítěk proti hmyzu na 28 ks suterénních oken. Osazení 
sítěk na okna je z technického pohledu problematické (specifické okenní křídlo a komplikovaná 
montáž na okenní rám). Celková zjištěná cena činí 59. 556 Kč za 28 ks sítěk proti hmyzu. Realizace 
výborem nebyla doporučena. 
 
Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 

 
5) Hlasování o realizátorovi stavebních úprav sklepních kójí  
Celkově bude rekonstruováno 6 sklepních kójí – 1 x technická místnost (vodoměry), 1 x úklidová 
místnost, 4 x kočárkárny. 
 
1 x technická místnost 

• Oklepání omítek 
• Zapravení všech prasklin a nepotřebných otvorů ve zdech 
• Odstranění nepotřebných trubek 
• Natažení nových omítek, příp. sanační postřik 

http://www.oknostudio.cz/
https://www.soken.cz/
https://www.servisokenbrno.cz/
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• Výmalba – bílá, vč. stropu 
• Natření podlahy – stejný nátěr jako chodba 

1 x úklidová místnost, 4 x kočárkárna 

• Oklepání omítek 
• Zapravení všech prasklin a nepotřebných otvorů ve zdech 
• Odstranění nepotřebných trubek 
• Natažení nových omítek, příp. sanační postřik 
• Výmalba – bílá, vč. stropu 
• Natření podlahy – stejný nátěr jako chodba 
• Osazení nových zárubní vč. dveřního křídla s kováním 

 

Byly zrekapitulovány 4 cenové nabídky od těchto firem a následně pro výběr dodavatele stavebních 
prací bylo hlasováno následovně: 

Vlastimil Sedláček 

• cena za 1 kóji 18. 000 Kč s DPH  

Hlasování: PRO – 0   PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Pauline Skrovná – hodinový manžel 

• cena za 1 kóji 17. 815 Kč s DPH  

Hlasování: PRO – 0   PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Borys Švec  

• cena za 1 kóji 14. 333 Kč s DPH  

Hlasování: PRO – 0   PROTI – 21    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Michal Vícena  

• cena za 1 kóji 13. 000 Kč s DPH  

Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ:  SVJ jako dodavatele  požadovaných prací odsouhlasilo pana Michala Vícenu. 
Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k zajištění viz zmíněného. Termín zahájení realizace prací listopad 
2020.  
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Dále bylo poukázáno na možnost zbourání příčky u kočárkárny a tím rozšíření stávajícího prostoru 
o prostor slepé společné chodby. O této možnosti bude hlasováno na nejbližší schůzi shromáždění. 
 
6) Změna Prohlášení vlastníka – oprava rozdělení sklepních kójí 
Na základě připravovaného dodatku Prohlášení vlastníka byla představena nová situace 1 PP – 
rozdělení sklepních kójí. Tato situace je sestavena na základě fyzického obsazení jednotlivých 
sklepních kójí vlastníky. K věcné správnosti samotné situace nebyly vzneseny žádné námitky.  
Souhlas se situací půdorysu1 PP s rozmístěním sklepních kójí pro jednotlivé byty a společných 
sklepních kójí byl potvrzen hlasováním následovně: 
 
Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ:  Výbor postoupí situaci advokátce Mgr. Krpcové, která na základě toho, vyhotoví 
dodatek Prohlášení vlastníka. Vzhledem k tomu, že se změna týká i jedné kočárkárny, bude nezbytné, 
aby nový dodatek byl podepsán všemi vlastníky domu.  
 
Dále bylo upozorněno, že úplné Prohlášení vlastníka z r. 2011, vč. dodatků, dále Změna Prohlášení 
vlastníka z roku 2012 a připravovaný dodatek ke sklepním kójím by měly být právně spojeny v jeden 
celek a následně ten vyhotoven v editovatelné digitální formě z důvodu příp. změn při dohodě domu.  
Vlastníci se shodli, že v případě nutnosti viz zmíněné úpravy, souhlasí s víceprácemi advokátky Mgr. 
Krpcové. 

 
Hlasování: PRO – 21   PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ:  Výbor předloží potřebné dostupné dokumenty advokátce Mgr. Krpcové k prostudování. 

 
7) Diskuse 
Paní Křivánková navrhuje, aby se před rekonstrukcí schodů konzultovala možnost zesílení 
schodišťových stupňů např. pogumováním, aby nedocházelo k opětovnému poškození. Konzultaci 
s dodavatelem prací zajistí člen výboru pan Hujo. 
 
Paní Lugrová poukazuje na závadu společných stoupaček mezi bytem č. 17 a č. 18. Bude se řešit až 
na základě dodaných technických specifikací od havarijní služby.  
 
 
Dne 8.3. 2020  856  
 
sepsal: člen výboru  Miroslav Zeman 
      
ověřil:  předsedkyně  Vendula Martínková 
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Přílohy: (k nahlédnutí u Výboru SVJ) 

• prezenční listina 
• plná moc od:  

Bischof Richard 
  Peková Lenka 

   Šošolíková Petra 
   Košťál Karel 

   
• modernizace a rekonstrukce domu 2020 
• situace rozdělení sklepních kójí v 1 PP 


	Zápis ze shromáždění společenství

