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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU
Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Schůů ze konáá ná dne 30. záá řř íá 2014 od 18:00
Zá Výáboř přříátomni: Ing. Jiřř íá Klein, Mgř. Mářek Oůřředníák, Jiřříá Keřřlíák

Program schůze:

 Fináncřníá pláá n ná obdobíá podzim/zimá 

 Pláá n přácíá ná obdobíá podzim/zimá

 Reálizáce řenováce vstůpníách přostoř

 Přojednáá níá mozřnosti zákoůpeníá á distřibůce novýách vstůpníách cřipovýách kářet / cřipůů

 Zájisř teřníá technickeá  kontřolý stávů střřechý

 Dodátek k mándáá tníá smloůveř  (přříákáz) s obchodníá spolecřnostíá SOFTLINK, s. ř. o.

 Hodnoceníá ůá klidů v domeř

 Výázvá k ůstáveníá ořgáá nů Kontřolníá komise cři výákon infořmácřníách přááv (§§ 1178, 1179 
NOZ)

 Uveřřejneřníá záá kázů skládováá níá veř cíá ve spolecřnýách přostořáá ch

Průběh jednání a přijatá usnesení:

Výměna vodoměrů:

Výáboř momentáá lneř  jednáá  o pláá nováneá  výámeřneř  vodomeřřůů  ná teploů i stůdenoů vodů, kteřáá  bůde 
přovedená nejpozdeř ji do konce řoků 2014. 
Teřmíán bůde stánoven ná záá kládeř  mozřnostíá dodávátele, kteřýá  momentáá lneř  zpřácovááváá  nábíádků.
Přo výámeřnů vodomeřřůů  bůde potřřebá, ábý kázřdýá  vlástníák zájistil zpřříástůpneřníá býtů v dáneám 
teřmíánů, o kteřeám bůde infořmováá n s dostátecřnýám přředstihem. 

Finanční plán:

Fináncřníá pláá n přo náá sledůjíácíá obdobíá podzim/zimá pocříátáá  zejmeáná s řenovácíá vstůpníách přostoř 
přříázemíá á 1. NP. Přřesnýá  řozpocřet bůde oznáá men ná infořmácřníá desce.

 Aktuální stav Fondu oprav: 1 083 579,40 Kč
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 Aktuální stav bankovního účtu: 1 273 465,10 Kč

Přředpokláá dánýá  výávoj Fondů opřáv do jářá 2015:

1 083 000 Kcř (áktůáá lneř ) 
– 900 000 Kcř (řenováce vstůpníách přostoř) 
– 130 000 (přovoz) 
+ 735     000 (přříáspeřvký do FO zá 7 meřsíácůů ) 
= 808 000 Kcř (přředpokláá dánýá  stáv FO v důbnů 2014)

Fináncřníá pláá n řovneřzř  pocříátáá  s nůtnostíá záchováá níá fináncřníá řezeřvý, kteřáá  bůde sloůzř it k ůhřázeníá
fáktůřáce  zá  spotřřebů  stůdeneá  vodý,  kteřoů  v meřsíáci  lednů  fáktůřůje  Spolecřenstvíá  vlástníákůů
Ciolkovskeáho  857  á  dáá le  řezeřvů  ná  přříápádneá  opřávý  střřesřníá  křýtiný  (o  tomto  bůde  Výáboř
infořmováá n přřiblizřneř  10. řř íájná 2014).

K áktůáá lníámů  stávů  dlůzřníákůů  Výáboř  v meřsíáci  záá řříá  odeslál  celkem  peř t  dopořůcřenýách  dopisůů
cřlenůů m spolecřenstvíá, kteřříá  dlůzř íá  minimáá lneř  přř íáspeřvký do fondů opřáv zá dvá meřsíáce. Soůcřásneř
býli  tito  výzváá ni  k ůhřázeníá  teá zř  spolecřnostíá  CP-FIN  s.ř.o.,  kteřáá  spřávůje  přo  spolecřenstvíá
ůá cřetnictvíá á přředpis slůzřeb. Přředpokláá dáá me, zře do konce řoků 2014 bůde výdáá n plátebníá řozkáz
vůů cři  pánů  Petřů  CČeřnohláávkovi,  kteřýá  dlůzř íá  (v  zřálobeř )  28.310  Kcř.  Veř tsř íá  pocřet  dlůzřníákůů
přředstávůje doposůd neůhřázeneá  nedoplátký zá řok 2013, k cřemůzř  bůdoů tito výzváá ni.  Výáboř
výzve teázř  cřlený spolecřenstvíá, kteřříá se nepřřihláá sili o výpláceníá přřeplátků. 

Plán investic a prací:

Do konce řoků 2014 bůde řeálizováá ná  řenováce vstůpníách  přostoř  domů,  tedý 0.  á  1.  Pátřá.
Rozsáh přácíá bůde náá sledůjíácíá:

 Výámeřná vstůpníách pořtáá lůů  – v přředů áůtomátickýá  výásůvnýá, vzádů klásickýá  ná klíácř .
 Nováá  dlázřbá v 0. á 1. pátřře
 Likvidáce obkládů steřn á výámálbá emáilovýám soklem
 Výámeřná přotipozřáá řníách dveřříá ke sklepůů m á k býtovýám chodbáám v 1. pátřře
 Výámeřná ocelovýách dveřříá mezi výá táhý á schodisřteřm v 0. á 1. Pátřře
 Instáláce cřistíácíách zoá n ů vstůpůů
 Instáláce designovýách přvkůů  přo zvelebeníá spolecřnýách přostoř

Ná jářře 2015 bůde návíác řenovováá n vstůpníá mostek ů zádníáho vchodů. 

K výásře  ůvedeneámů výáboř řeálizovál  výábeř řoveá  řř íázeníá,  ná záá kládeř  kteřeáho obdřzřel  nejpřve osm
nábíádek. ZČ áá dnáá  z fiřem ále nenábíádlá nic zájíámáveáho, á zřáá dnáá  nábíádká tedýnebýlá výbřáá ná. Výáboř
řozhodl  o  výůzř itíá  slůzřeb  ářchitektký,  kteřáá  sestávilá  konkřeá tníá  náávřh  á  zpřácoválá  přojekt
poůzř itelnýá  k náceneřníá. Náá sledneř  býlý ů fiřem ůá cřástníácíách se výábeř řoveáho řříázeníá  poptáá ný cenoveá
nábíádký  k přojektů.  Ze  cřtýřř  fiřem,  kteřeá  o  přojekt  přojevilý  záá jem,  výáboř  obdřzřel  třři  cenoveá
nábíádký, z nichzř  jednů výřřádil jáko nedostátecřneř  zpřácovánoů. 
Výáboř nýníá zvázřůje dveř  fináá lníá nábíádký od níázře ůvedenýách obchodníách spolecřnostíá:

 http://bálkáp.cz/
 http://www.mpvábo.cz/

Výásledek výábeř řoveáho řříázeníá, celkovýá  řozsáh přácíá, cenoveá  náá kládý á přředevsř íám teřmíáný přácíá  á
nůtnáá  omezeníá pohýbů v přříázemíá á 1. pátřře bůdoů cřlenůů m spolecřenstvíá s přředstihem oznáá mený
ná infořmácřníá desce á teá zř  ná webovýách střáá nkáá ch spolecřenstvíá. 
Výáboř přředpokláá dáá , zře řenovácřníá přáá ce bý mohlý přobeřhnoůt ná přřelomů podzim/zimá á bůde
se zásázovát, ábý přáá ce zápocřáli co nejdřříáve.
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Výáboř kontáktůje odpoveřdnoů přácovnici  UÚ řřádů MCČ  Přáhá 6,  odboř zř ivotníáho přostřředíá  střán
ůá přávý bořovice stíáníácíá neřkoliká býtovýám jednotkáám. 
RČ esř íáme vářiántý: á) přořřez spodníách veř tvíá

b) pokáá ceníá á náá hřádníá výásádbá okřásnýách keřřůů . 
Výáboř se kloníá k vářiánteř  přořřezů, kteřýá  se pokůsíá zájistit tento podzim. V přříápádeř , zře bý se tíám
přobleám nevýřřesř il  á  stíáneřníá  bý pokřácřoválo,  přřikřocřilo  bý se přříásř tíá  řok k pokáá ceníá  á  výásádbeř
náá hřádníá zeleneř  ve fořmeř  níázkýách okřásnýách keřřůů .

Přo  řok  2015  Výáboř  pláá nůje  náá sledůjíácíá  investice,  kteřeá  se  bůdoů  řeálizovát  dle  fináncřníách
mozřnostíá, přávdeřpodobneř  ná podzim.

 Výámeřná přotipozřáá řníách dveřříá k býtovýám chodbáá m 2.-12. pátřo
 Výámeřná ocelovýách dveřříá ke schodisřti 2.-.12. pátřo
 Výámálbá chodeb 2.-12. pátřo
 Likvidáce stáávájíácíáho oblozřeníá steřn (odpořůje pozřáá řníám přředpisůů m)
 Nováá  PVC podláhováá  křýtiná ů výá táhůů  á v býtovýách chodbicřkáá ch

Nové vstupní čipy:

Soůcřáá stíá  řenováce vstůpníách  přostoř  bůde i  zbůdováá níá  noveáho  vstůpníáho  pořtáá lů  ů  hlávníáho
vchodů  domů.  Noveř  bůde  důů m  zpřříástůpneřn  tíámto  hlávníám  vchodem  poůze  po ůzř itíá  cřipů,  jizř
nikoliv klásickeáho klíácře. Výáboř SVJ se ůsnesl ná tom, zře týto vstůpníá  cřipý v pocřtů dvá cřipý přo
kázřdýá  být,  bůdoů  hřázený  z Fondů  opřáv  á  distřibůováá ný  vlástníákůů m  býtovýách  jednotek.
Přředpokláá dánáá  cená vsřech cřipůů  je ccá 35 000 Kcř, nicmeáneř  cená můů zře býá t i nizřsř íá  v záávislosti ná
nejvýáhodneř jsř íá nábíádce. 

Kontrola technického stavu střechy:

K řevizi  střřesřníá  křýtiný  býlá  přřizváá ná  poptáávkoů  obchodníá  spolecřnost  SYANCO,  s.  ř.  o.
(http://www.sýánco.cz),  kteřáá  přovede  bezplátnoů  kontřolů  střřechý  á  náá sledneř  výpřácůje
posůdkovoů zpřáávů, kteřoů přředlozř íá Výábořů. K řevizi bý meř lo dojíát do konce meřsíáce řř íájná 2014.
Střřesřníá  křýtiná bůde tákto zkontřolováá ná po dvoů letech, přřicřemzř  Výáboř evidůje přo fináncřníá
pláá n i přříápádneá  opřávneá  přáá ce ná střřesře domů.

Dodatek ke smlouvě SOFTLINK:

Spolecřnost SOFTLINK býlá obesláá ná dodátkem mándáá tníá smloůvý (noveř  přříákázníá smloůvá dle §
2430  NOZ),  kteřýá  sestávil  Výáboř,  jáko  řeákci  ná  ůplýnůleá  potíázře  s výůá cřtováá níám  řoků  2013.
Dodátek  přecizůje  půů vodníá  mándáá tníá  smloůvů,  ábý  přři  přředkláá dáá níá  výůá cřtováá níá  cřlenůů m
spolecřenstvíá  nedocháá zelo k chýbáám, dáá le býlá stánovená mezníá  lhůů tá přředlozřeníá  výůá cřtováá níá  á
řovneřzř  smlůvníá pokůtá zá chýbý v teř chto výůá cřtováá níách.
Tento dodátek býl spolecřnostíá Softlink s.ř.o. přřiját á podepsáá n. 

Úklid v domě  - hodnocení:

V meřsíáci  řř íájnů  bůde  přoveden  ůá klid  spolecřnýách  lodzř iíá,  vcřetneř  ůmýtíá  vneř jsř íáho  záskleníá.  Bůde
řovneřzř  přoveden ůá klid ve spolecřnýách přostořáá ch sklepůů . Výáboř ůpozořníá páníá Pelikáá novoů, ábý
býl  leápe  přováá deřn  ůá klid  povřchů  posřtovníách  schřáá nek  á  ůtíářáá níá  přáchů,  nápřř.  ná  mřříázř íách  ke
sklepníám přostořáá m á hýdřántý v celeám domeř .  Záá řovenř  bůde páníá  Pelikáá nováá  ůpozořneřná ná
nůtnost přřesneř jsř íáho výplnř ováá níá výákázů přovedenýách ůá klidovýách přácíá.
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Kontrolní komise:

Výáboř spolecřenstvíá výzýáváá  cřlený spolecřenstvíá, ábý se přřihláá sili k cřinnosti cřlenůů  Kontřolníá komise.
Tento ořgáá n neníá dloůhodobeř  ůstáven. Hlásováá níá o ůstáveníá Kontřolníá komise můů zře přobeřhnoůt
peř řollám cři se můů zře ůskůtecřnit přři řřáá dneá  schůů zi shřomáá zřdeřníá ná jářře 2015. Kontřolníá komise je
kontřolníám ořgáá nem, kteřýá  můů zře náhlíázřet do dokládůů  á přojednáávát stíázřnosti cřlenůů  spolecřenstvíá.
Kontřolníá  komise  je  nezáávislýám  ořgáá nem  á  odpovíádáá  poůze  shřomáá zřdeřníá.  Pokůd  bůdete  míát
záá jem  o  cřinnost  cřlená  Kontřolníá  komise,  obřáťte  se  ná  cřlený  Výábořů  skřze  kontáktý:
www.vlástiná846.info. Pokůd bý cřlen spolecřenstvíá chteř l ůplátnit sváá  infořmácřníá přáává (seznáámit
se nápřř. s ůzávřřenýámi smloůvámi cři náhleádnoůt do ůá cřetníách dokládůů  ápod.), kteřáá  přřiznááváá  novýá
obcřánskýá  záá koníák v § 1178 á §1179, můů zře ták ůcřinit po přředchozíá domlůveř  se cřlený výábořů.

Skladování věcí ve společných prostorách:

Výáboř důů sledneř  ůpozořnř ůje cřlený spolecřenstvíá, zře dle ůá cřinneá  přáávníá ůá přávý (záá kon cř. 133/1985
Sb., o pozřáá řníá  ochřáneř ) jsoů přředevsř íám chodbý k býtůů m, ále i dálsř íá  spolecřneá  přostořý vníámáá ný
jáko ůá nikoveá  přostořý á skládováá níá  veř cíá  zvýsřůje pozřáá řníá  řiziko.  Ná toto ostátneř  ůpozořnř ůje i
kázřdořocřníá  pozřáá řníá  inspekce. V přříápádeř  pozřáá řů domů se ůskládneřneá  veř ci v chodbáá ch á dálsř íách
spolecřnýách přostořáá ch stáávájíá  řizikem á přříápádnýám sníázřeníám nááhřádý v řáá mci pojisř teřníá  domů.
Dle cřl. XIII píásm. á) á e) je cřlen spolecřenstvíá povinen řříádit se plátnýámi přáávníámi přředpisý, kteřeá  se
vztáhůjíá k ůzř íáváá níá býtůů  á spolecřnýách přostoř, vcřetneř  ůsneseníá Výábořů.

Přři náá lezů ůskládneřníá veř cíá, kteřeá  záá sádneř  břáá níá volneámů přůů chodů ánebo zvýsřůjíá pozřáá řníá řiziko,
nebo přři náá lezů jákýáchkoliv veřcíá odlozřenýách v chodbáá ch ů sklepníách koá ji, výáboř výzve vlástníáká
k odstřáneřníá. Pokůd ták nebůde ůcřineřno ve stánoveneá  lhůů teř , bůdoů veřci odstřáneřný á vlástníáků
bůde přředlozřen ůá cřet zá odvoz á likvidáci.

Tento  záá pis  bůde  bez  zbýtecřneáho  odkládů  ůveřřejneřn  ná  infořmácřníá  desce  v přříázemíá  domů,
řovneřzř  bůde ůveřřejneřn ná webovýách střáá nkáá ch  www.vlástiná846.info á po přředchozíá  domlůveř
bůde k náhleádnůtíá, vcřetneř  podkládůů , k dispozici v kánceláá řři Výábořů cřlenůů m spolecřenstvíá.

V Přáze dne 30. záá řříá 2014

………………………………………………… …………………………………………………
Ing. Jiřř íá Klein Mgř. Mářek Oůřředníák
Přředsedá Výábořů Míástopřředsedá Výábořů

…………………………………………………
Jiřříá Keřřlíák
CČ len Výábořů
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otisk řázíátká
Spolecřenstvíá vlástníákůů  domů Vlástiná 846/40
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