
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Datum konání: 20.září 2018 /čtvrtek/  v 18:00 

Místo konání: zahrada - posezení 
 
Zúčastnilo se 20/33 = 60% - USNÁŠENÍSCHOPNÉ  
Dle prezenční listiny bylo přítomno 14 členů a bylo doloženo 6 plných mocí.  
(paní Jeřábková dorazila později) 

 

Program shromáždění: 
 

1) Zahájení – všemi zúčastněnými byla odsouhlasena změna místa konaní schůze 

 

2) Schválení programu  

- připomínkováno a rozporováno panem Němcem, který žádal o vyškrtnutí těchto 

bodů programu: 

- bod 3. rekonstrukce plotu – bylo vzneseno, že SVJ nedisponuje dokumentací, 

prokazující vlastnické právo k plotu (jedná se o plot před domem), nebylo získáno 

vyjádření od Odboru památkové péče, neboť se oplocení nachází v památkové 

zóně a není objektivně doložen zůstatek na účtu, který by umožnil předmětnou 

investici.  Proto požádal o hlasování o zrušení tohoto bodu z programu schůze. 

PRO zrušení bodu: Němec, Šauerová, Křivánková, Ištok, Sahajová, Báča, 

Škrabal, Lugrová, Báňová, Cibulková, Hunkesová, Koukalová (12) 

PROTI zrušení bodu: Martínková, Kachlíková, Vavrušová, Zeman, Bursíková, 

Pek, Hujo (7) 

Zdržel se: Reková 

- bod 4. venkovní nájezd pro kola a kočárky – pan Němec navrhuje o tomto bodu 

nediskutovat PRO zrušení bodu: Něměc (1), PROTI zrušení: (11), Zdrželo se: (8) 

- bod 8. dotace Deštovka – pan Němec namítl, že nemá k dispozici dostatečné 

podklady, proto navrhuje bod zrušit: - bod byl pouze přejmenován na diskuzi 

ohledně nákupu nádrže na dešťovou vodu – odsouhlaseno 

- bod 10. ustanovení 1člené kontrolní komise – bod byl zrušen, neboť po 

odstoupení paní Křivánkové a Sahajové odporuje Stanovám v čl. 14/4, který říká, 

že musí být 3člená kontrolní komise a proto se bude na další schůzi volit nová 

kontrolní komise 

 

3) Rekonstrukce plotu 

Na základě hlasování byl tento bod k diskuzi zrušen – do další schůze Výbor zjistí 

vlastnictví plotu a postoj Odboru památkové péče k rekonstrukci. Dále bude 

informovat o přesném zůstatku na účtu (fond oprav). Jako podklady pro budoucí 

rekonstrukci plotu, byly zajištěny cenové nabídky od 3 firem, které budou 

předloženy na další schůzi SVJ. Taktéž již byla vypracována projektová 

dokumentace a vizualizace oplocení. Do budoucna bude zajištěno stanovisko 

stavebního úřadu k rekonstrukci plotu, vč. vyjádření dotčených sousedů.    

 

4) Venkovní nájezd pro kola a kočárky 

Realizace nájezdu stavební úpravou, tedy formou výstavby chodníku, byla 

zamítnuta viz zápis 21.6.2018 v bodě 5. Byla diskutována alternativní možnost 

zřízení přístupu, a to prostřednictvím přírodní pěšiny (mlatové cesty) s nášlapy, 

která by byla realizována svépomocí. Tato pěšina bude zřízena až po výstavbě 
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nového oplocení, jehož součástí bude osazení branky pro pěší. Předmětná pěšina s brankou vyústí na 

chodník přilehlý ke komunikaci ul. Dvorského. 

 

5) Žádost o dotaci na vnitrobloky 

Po předchozím seznámení s možností čerpání dotace, na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích, 

dále jen „program Vnitroblok“ poskytované z rozpočtu Statutárního města Brna, bylo bez oficiálního 

hlasování rozhodnuto, že žádost o dotaci „program Vnitroblok“ podávat nebudeme. 

Každopádně podklady jsou všechny připraveny a pokud se změní podmínky veřejné přístupnosti 

můžeme tento návrh vznést v dalších letech. Výzva k podání bude vyhlašována každoročně.  

 

6) Podzimní brigáda – termín stanoven na sobotu 20.10.2018 

Pozvánka na brigádu bude zaslána emailem všem členům a také vyvěšena na nástěnce domu.  

Žádáme všechny vlastníky pozemku a primárně zájemce o využívání plochy v okolí domu, aby se této 

brigády zúčastnili. Přepokládané aktivity: sekání trávy, úklid pozemku, hrabání listí, prořezání 

stromů, rozčlenění zahrádek, úprava skalky a betonové plochy u výtahové šachty, úprava zelené 

plochy u vchodu do domu, možnost opékání buřtů a posezení 

 

7) Rekonstrukce bytu a jejich pravidla 

Každý majitel bytu musí zajistit v průběhu a po skončení rekonstrukce úklid společných prostor. 

Jakékoliv zásahy do obvodových zdí musí být odsouhlaseny výborem společenství. 

Byly vzneseny stížnosti ve vztahu k rekonstrukcím bytů. Upozorňujeme, že každý vlastník bytu musí 

při rekonstrukci, modernizaci bytové jednotky postupovat v souladu s body zakotvenými do úplného 

znění Stanov společenství vlastníků jednotek. Jedná se především o body 1), 2), 11) článku 6. Dále je 

povinen se řídit domovním řádem.  

Dále byly vzneseny stížnosti na zásahy vlastníků bytů do obvodových zdí domu. Upozorňujeme, že i 

v tomto případě je povinen se každý vlastník řídit Stanovami společenství vlastníků jednotek. Viz 

článek 4, bod 2, písmeno n). 

Ve společných prostorech domu – chodby sklepů, jsou trvale odloženy věci, bránící přístupu ke 

komínům, atp. Stanovy viz Článek 6, bod 4). Vyzýváme majitele odložených věcí ve společných 

prostorech k odstranění odložených věcí a tím sjednání nápravy, a to do 20.10.2018. Tato výzva 

bude taktéž vyvěšena na nástěnce domu. Následně budou tyto věci odstraněny, aby byl zabezpečen 

průchod ke komínovým tělesům.    

 

8) Žádost o dotaci Deštovka  

Uživatelé zahrádek žádají o nákup nádrže na dešťovou vodu. Předpoklad financování SVJ výhradně 

z vlastních zdrojů či formou dotace. Výbor poptá firmy zajišťující klempířské práce a zajistí cenovou 

nabídku. Taktéž bude zjištěna orientační cena venkovních nádrží na dešťovou vodu. Velikost nádrží 

se určí výpočtem plochy střechy domu, v závislosti na dešťových srážkách v území a na požadované 

spotřebě dešťové vody, předběžný výpočet je již vyvěšen na nástěnce domu. 

 

9) Problematika 5.patra a vlastnictví pozemku 

Byl vznesen požadavek vlastníků bytů v 5. patře, kteří nejsou podíloví vlastníci na pozemku p.č. 373/1 

o řešení majetkoprávních vztahů, neboť v současnosti nemají zajištěn pozemkově oficiální vstup do 

domu.  Návrh vlastníků pozemku 373/1 bylo rozdělení parcely na dvě s tím, že bude menší parcela 

(nezbytně nutná pro adekvátní vstup do domu) následně přerozdělena mezi všech 33 vlastníků 

bytových jednotek. Větší část (zahrada) zůstane v majetku stávajících 28 vlastníků bytových jednotek. 

Stávající vlastníci parcely 373/1 se požadavkem budou zabývat až po předložení podkladů a návrhů 
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samotného navrhovatele. Bylo konstatováno, že veškeré náklady spojené s přerozdělením pozemku 

bude výhradně hrazeno z nákladů samotného navrhovatele. Taktéž zajišťování potřebné 

administrativy s tím spojené, bude na vrub navrhovatele.  

Tato problematika bude nadále diskutována. Řešení má vliv na fond oprav, proto je nutné se tímto 

bodem zabývat i v dalších schůzích. 

 

10) Ustanovení 1 členné kontrolní komise 

Na příští schůzi se bude hlasovat o nových členech komise. Prosíme o zájemce o tuto funkci,  aby 

nastudovali Stanovy a zjistili si práva a povinnosti členů komise.  

 

11) Diskuse 

Každý člen SVJ by měl mít nastudované Stanovy a Prohlášení vlastníka a být řádně připraven na 

schůzi. 

 

12) Usnesení a závěr 

 sepsala:       ověřil: 
Vendula Martínková      Milan Pek 
                                                         


