
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ 
 

Datum konání: 12. 8. 2020 /středa/  v 17:00 hod. 

Místo konání: Hostinec u Tesaře 

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

Hosté: pan Bischof (člen kontrolní komise) 
 

Program schůze: 
 

1) Zahájení  

Schůzi zahájil člen výboru Miroslav Zeman, který byl pověřený vedením 

zasedání.  

 

2) Schválení programu 

Pan Zeman informoval o bodech jednání. Návrh programu byl odsouhlasen 

všemi zúčastněnými. 

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

 

3) Úklid domu 

Ke dni 31. 8. 2020 vypověděla paní Křivánková dohodu o provedení práce 

sjednanou za účelem úklidu domu. Nově bude úklidové práce vykonávat pan 

Zeman ve stejném pracovním rozsahu, jak bylo ustanoveno společenstvím 

vlastníků viz https://www.dvorskeho6.cz/svj/. Odměna za výkon práce se nemění 

a je ve výši 1095 Kč/měsíc. Paní Sahajová bude nadále úklidové práce 

vykonávat, jako doposud. Pan Zeman a paní Sahajová zajistí nákup nezbytných 

pracovních pomůcek k úklidu a čistících prostředků. 

4) Úprava Prohlášení vlastníka, vč. dodatku 

Dodatek PV – sklepy není stále možno dokončit, neboť doposud není znám dědic 

k bytu č. 22. Předpokládané vypořádání dědického řízení bude ukončeno na 

konci měsíce srpna 2020. Jakožto účastníci řízení, budeme o ukončení procesu a 

stanovení nového vlastníka informováni notářskou kanceláří.  

 

Při ukončení dědického řízení bude neprodleně nový majitel uveden do změny 

PV – sklepy. Změna/dodatek PV je již hotový (pouze bez vlastníka bytu č.22), 

bude předložen k podpisu vlastníkům na nejbližším shromáždění. Řeší pan 

Zeman. 

Úprava Prohlášení vlastníka – pan Zeman osloví advokátku Mgr. Krpcovou,  

ohledně požadavku spojení úplného znění PV z r. 2011, vč. dodatků, dále Změny 

Prohlášení vlastníka z roku 2012 a připravovaného dodatku ke sklepním kójím 

v jeden celek, tak jak se shodli vlastníci na poslední konané schůzi společenství 

vlastníků dne 5. 3. 2020. 

 

5) Kontrolní komise - odstoupení členů, návrh na zrušení KK  

Výboru SVJ bylo avizováno odstoupení člena kontrolní komise paní Bursíkové 

ke konci srpna/září roku 2020. Doposud nebyla výboru SVJ oficiálně zaslána 

žádost o ukončení funkce. Vzhledem ke stávajícím stanovám, je nutno člena 

kontrolní komise nahradit.  
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Dále bylo konstatováno, že kontrolní komise jako celek není funkční a byla diskutována otázka do 

budoucna, zda kontrolní komisi ve stanovách domu zcela nezrušit. Tato problematika bude řešena 

na nejbližší schůzi společenství, příp. se musí najít nový člen kontrolní komise. 

 

6) Uvedení stanov do souladu s novelizací občanského zákoníku 

Ke dni 1. 7. 2020 došlo zákonem č. 163/2020 Sb. k novelizaci občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

Bylo navrženo, že stanovy domu by s ohledem na viz výše zmíněné měly být aktualizovány. Dále by 

do aktualizovaných stanov domu mělo být zapracováno příp. zrušení/omezení kontrolní komise. 

Cenovou nabídku na aktualizaci stanov domu poptá paní Martínková u spolku „Pro náš dům“. 

Návrh změny stanov bude řešeno na nejbližší schůzi společenství.  

7) Řešení hlášené závady na svislé stoupačce domu 

Opětovně byla výboru SVJ z bytu č. 17 hlášena závada na svislé stoupačce domu. Z předchozího 

řešení této situace se nepodařilo závadu doposud identifikovat, neboť dům nedisponuje revizními 

otvory na stoupačkách, které by umožnily zmapování celé trasy stoupačky kamerovým systémem. 

Pro rychlejší operativnost bude vlastník bytu č. 17 a vlastník bytu č. 18 výborem osloven, aby 

v případě nutnosti sami vlastníci poptali instalatérskou firmu. V případě prokázání závady na 

společné stoupačce bude faktura hrazena z fondu domu. Mail rozešle dotčeným vlastníkům pan 

Hujo, nebo paní Martínková. 

 

8) Rekonstrukce sklepních prostor r. 2020 

Přípravy na avizovanou podzimní rekonstrukci technických místností a kočárkáren. Budou zahájeny 

před přípravné práce – oslovení elektrikáře (kontrola starých zásuvek, osvětlení - a jejich 

deaktivace, revize průtokového ohřívače v úklidové místnosti, příp. vyvedení zásuvky do společné 

sklepní chodby a na venkovní fasádu domu), dále oslovení plynaře (určení starých nefunkčních 

rozvodů plynu – potrubí bude v rámci rekonstrukce odstraněno) a oslovení instalatéra (za účelem 

identifikace zaslepených nefunkčních vodovodních potrubí). Zajistí pan Hujo a pan Zeman. 

 

Pan Zeman informoval, že společenstvím odhlasovaný dodavatel prací (rekonstrukce technických 

místností a kočárkáren) pan Vícena písemně od záměru realizace odstoupil.  

Proto bude osloven další dodavatel prací z výběrového řízení pan Švec. Zajistí pan Hujo. 

 Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 
 

Možnost rozšíření stávají kočárkárny z plochy 7,09 m2 na plochu 9,47 m2 bude odhlasováno na 

nejbližší schůzi společenství.  

Návrh na brigádu, týkající se úklidu technických místností a kočárkáren, vč. prací kolem domu – 

datum konání 12. 9. 2020. Výbor SVJ osloví vlastníky domu s prosbou o dočasné maximální 

vyklizení společných kočárkáren z důvodu blížící se rekonstrukce. Na web umístí pan Zeman, 

mailem rozešle paní Martínková. 

 

9)  Modernizace domu v r. 2021  

Návrhy na projednání na nejbližší schůzi společenství: 

- Nový podlahový povrch pavlačí vč. pavlače 5 N.P. (bezpečnostní opatření) 

- Vyvedení vodovodního kohoutu na venkovní stěnu domu z důvodu obsluhy zahrady 

- Nátěr venkovních vstupních dveří vč. osazení vstupní zarážky  
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10)  Odečty vodoměrů 

Předběžný termín pro roční odečty vodoměrů je ustanoven na 5. 1. 2021. Odečty zajistí pan Hujo a 

pan Zeman. Poslední aktualizovanou tabulku „historie odečtů vodoměrů“ zašle paní Martínková 

zbylým členům výboru v editovatelné podobě. 

11) Návrh bodů a termínu schůze společenství vlastníků 

Termín schůze společenství vlastníků je stanoven na 30. 9. 2020. Body na schůzi společenství budou 

následující: 

- Schválení hospodářského výsledku za rok 2019 

- Aktualizace domovních knih 

- Úprava PV vč. dodatků 

- Změna stanov domu 

- Činnost KK a členství 

- Rekonstrukce sklepních prostor v roce 2020 – rozšíření kočárkárny, přidělení kočárkáren 

5.NP 

- Modernizace domu v roce 2021 
 

12)  Pozemek zahrady s vazbou na SVJ – správce 

Na základě případného ustanovení konkrétního správce zahrady se stávající členové výboru SVJ 

v případě jednoznačného určení podmínek, budou ochotni  správcovství zahrady ujmout. To vše na 

základě dohody vlastníků zahrady a odhlasování vlastníků domu.   

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

 

13)  Diskuse 

Výbor vyzve vlastníky bytových jednotek k doručení aktuálních údajů obsazenosti bytových jednotek 

a uvedení kontaktů na vlastníky a nájemníky bytu pro aktualizace domovních knih. Aktualizace 

vychází z občanského zákoníku. Zajistí Martínková. 

 

 

 

V Brně dne 18. 8. 2020 

 

Sepsal:      Ověřil: 

Miroslav Zeman     Vendula Martínková  

       Marián Hujo 


