
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ 

Datum konání: 27. 6. 2019 /čtvrtek/  v 17:30 hod. 

Místo konání: Dvorského 6, Brno – zahrada p. č. 373/1 

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

Přítomni za kontrolní komisi: pan Bischof 

 
V době zápisu do prezenční listiny přítomno celkem hlasů:  

22/36 = 61% - 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 – 22   PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 

Návrh byl přijat. 

 

Zapisovatelem byl navržen člen výboru Miroslav Zeman. 

Hlasování: PRO – 22   PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 

Návrh byl přijat. 

 

2) Schválení programu  
Předseda zasedání paní Martínková představila jednotlivé body programu.  

Žádná změna nebyla navržena. O schválení programu bylo hlasováno 

následovně.    

Hlasování: PRO – 22   PROTI – 0  ZDRŽELO SE –0 

Návrh byl přijat. 

 

3) Schválení účetní závěrky roku 2018 

Bylo konstatováno, že Výbor společenství, kontrolní komise a pan Nemec ověřili 

správnost Hlavní knihy analytické evidence a vyúčtování služeb za rok 2018. 

Kontrolní komise ani pan Nemec neshledali žádné nesrovnalosti v předloženém 

vyúčtování. Závěrečné informace jsou taktéž součástí zápisu Kontrolní komise.  

 

Hlasování o schválení výsledku hospodaření Společenství za rok 2018 proběhlo 

následovně. 

Hlasování: PRO – 22   PROTI – 0  ZDRŽELO SE – 0 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ: Výbor doručí podepsané Přílohy k účetní závěrce SVJ správci 

nemovitosti fy Bekant (podpis předsedkyně a člena výboru). Finanční výkazy a 

Příloha účetní závěrky bude poté správcem vložena na Obchodní rejstřík. 
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4) Jednotlivá vyúčtování za rok 2018 

Účetní přeplatky jednotlivých bytů byly již ve většině případů rozeslány na bankovní účty 

vlastníkům.  

 

Paní Hunkesová dostala přeplatek v hotovosti. Ti, kteří provádí platbu prostřednictvím SIPA, budou 

vyzváni, aby zaslali čísla účtů, na které mají být transakce přeplatků provedeny.  

 

Byt č. 22 (p. Vallazza) je stále v dědickém řízení. Pohledávky domu vůči tomuto bytu byly zaslány 

notářské kanceláři.  

 

Všechny účetní nedoplatky jednotlivých bytů již byly připsány na bankovní účet SVJ. 

 

Taktéž bylo upozorněno, že v době provádění transakce z našeho bankovního účtu, vedeného u KB , 

došlo z důvodu technické chyby na straně KB k duplicitnímu připsání plateb. Proto tedy přeplatky 

nevracejte zpět na účet SVJ. Citace viz níže: 

 
Vážení klienti, 

dovolujeme si vás informovat o situaci ze 17. 6. 2019, kdy z důvodu technické chyby na straně KB byly některé 

platby do clearingového centra ČNB zaslány duplicitně. 

Na straně klientů KB byly platby zaúčtovány korektně jednou, příjemcům v jiných bankách v ČR 

však byly platby připsány duplicitně. 

Již dne 17. 6. 2019 jsme u všech případů duplicitního připsání plateb zaslali do bank příjemců požadavky na 

storno těchto duplicitních plateb a prostředky budou automaticky vráceny zpět do KB. 

Pokud jste tuto situaci zaznamenali a jste například ve styku s příjemcem platby, který obdržel tyto prostředky 

duplicitně, prosíme příjemce plateb, aby duplicitní částky nevraceli, ponechali částky na svém účtu a vyčkali na 

jejich automatické storno. Situace prověříme s ohledem na provedení nebo neprovedení storna v bance 

protistrany a budeme vás informovat o dalším postupu. 

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení. 

Komerční banka 

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 

 

5) Připomínky Kontrolní komise k vyúčtování (účetní závěrka 2018) 

Člen Kontrolní komise pan Bischof shrnul zprávu k účetní závěrce za rok 2018, konkrétně stav 

finančních prostředků SVJ k 31. 12. 2018, celkové náklady a stav pohledávek SVJ vůči majitelům 

bytů.  

Kontrolní komise neshledala žádné nesrovnalosti v předloženém vyúčtování za rok 2018 a 

doporučuje účetní závěrku za rok 2018 ke schválení. 

Kontrolní komise doporučuje výboru SVJ na nejbližší schůzi, po ukončení termínu pro vyrovnání 

přeplatků a nedoplatků za rok 2018, podat členům SVJ informaci: 

- zda jsou uvedené dluhy uhrazeny, resp. jaký je aktuální stav případných přetrvávajících 

dluhů. 

- pokud dluhy uhrazeny nejsou, jaký bude postup jejich vymáhání (týká se zejména dluhů 

v částkách nad 1.000 Kč). 

 

Zpráva kontrolní komise k účetní závěrce roku 2018 bude rozeslána všem členům společenství 

k nahlédnutí. 

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 
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6) Vykonané činnosti za ½ roku 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. Na nákladech s tím spojených se podílel 

adekvátním dílem pan Bischof, jako vlastník části pavlače. Celková cena 2.977 Kč. 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. 

 

- 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. 

 

 - 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. 

 



4  

- 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).  

 

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

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 

 

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

Na základě schváleného plánu oprav pro rok 2019, který se týká opravy obvodové stěny u vstupu do 

sklepů, opravy sklepní kóje pod schody (budoucí archiv SVJ) a opravy společných prostor sklepů  

1. PP, byly zajištěny tři cenové nabídky na dodavatele stavebních prací. Jednotlivé cenové nabídky 

byly před schůzí společenství zaslány s dostatečným předstihem členům společenství k prostudování. 

Konkrétně se jedná o cenovou nabídku firmy KH stavby, firmy Sedláček a firmy Rebyla.  

 

Rámcově byly tyto cenové nabídky představeny, bylo upozorněno na jednotlivé odlišnosti nabídek ve 

vztahu na injektáž obvodové stěny, zazdění vymetacích otvorů komínů, nátěr podlahy, sanační 

omítky x sanační postřik, atd. 

 

Ceny z cenových nabídek: 

Obvodová stěna u vstupu do sklepů 

 KH stavby 8. 107 Kč s dph 21% 

 Sedláček 13. 024 Kč s dph 15% 

 Rebyla  18. 104 Kč s dph 21% 

 

Oprava sklepní kóje pod schody (budoucí archiv SVJ) 

 KH stavby 36. 872 Kč s dph 21% 

 Sedláček 44. 174 Kč s dph 15% 

 Rebyla  83. 467 Kč s dph 21% 

 

Oprava společných prostor sklepů 1. PP 

 KH stavby 158. 655 Kč s dph 21% 

 Sedláček 194. 017 Kč s dph 15% 

 Rebyla  249. 000 Kč s dph 21% 

 

Po diskusi členů společenství byly vyspecifikovány požadované stavební úpravy následovně: 

Obvodová stěna u vstupu do sklepů 

- Odstranění staré omítky na cihlu v ploše cca 6m2 

- Aplikace chemické injektáže 

- Nová sanační omítka 

- Malba  

 

Oprava sklepní kóje pod schody (budoucí archiv SVJ) 

- Kompletní odstranění staré omítky na cihlu  

- Odstranění staré betonové podlahy 

- Odstranění starých nefunkčních trubek, konzol atd. 
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- Odstranění původního okna a původních zárubní vč. dveřního křídla 

- Aplikace sanačního postřiku na svislých zdech 

- Aplikace chemické injektáže do obvodových zdí po celé délce kóje 

- Nová betonová podlaha s kari sítí a hydroizolací 

- Nové dřevěné okno 300x500 mm viz v typu „náš dům“ 

- Nové zárubně a dveřní křídlo – barva se bude shodovat s barvou dveří do společných 

prostor 1. PP 

- Proražení větracího otvoru s mřížkou směrem do chodby  

- Bude prověřena funkčnost stávajícího odpadního kanálku – v případě nefunkčnosti 

nebude zachován 

- Malba vč. stropu 

 

Oprava společných prostor sklepů 1. PP 

- Oprava stávajících vápenných omítek hladkých v přibližném rozsahu 30% 

- Odstranění původních zárubní vč. dveřního křídla (hlavní dveře z chodby schodiště) 

- Odstranění starých nefunkčních vypínačů a dalších nefunkčních spec. konstrukcí 

- Nanesení štukové omítky – pouze na svislých stěnách bez omítek 

- Zazdění všech vymetacích otvorů komínů celkem 44 ks 

- Nátěr podlahy vč. penetrace 

- Malba vč. stropu - bílá 

- Nové zárubně a dveřní křídlo – barva se bude shodovat s barvou dveří do sklepní kóje 

pod schody, nutnost protipožárních dveří bude prověřena. 

 

Dále bylo konstatováno, že zazdění vymetacích otvorů komínů bylo konzultováno s kominíkem 

panem Raušem. Před samotnou realizací zazdění těchto otvorů výbor vyžádá písemné stanovisko 

kominíka. Bude taktéž prověřeno využití vymetacích otvorů ve vztahu ke klimatizacím bytů a ve 

vztahu k možnosti odvětrávání 1. PP. 

 

Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a technické zhodnocení společných částí domu byl  

400. 785 Kč, a to ke dni 27. 6. 2019. 

 

V závislosti na korekcích jednotlivých požadavků na konkrétní opravy může dojít k navýšení cenové 

nabídky. S touto informací byli všichni zúčastnění srozuměni. Případná úprava cenové nabídky 

bude informativně,  před zahájením stavebních prací, rozeslána všem členům společenství na 

vědomí, vč. písemného stanoviska kominíka. Taktéž bude prověřena potřeba osazení protipožárních 

dveří do společných prostor 1. PP. 

 

Pro výběr dodavatele stavebních prací bylo hlasováno následovně: 

Firma KH stavby 

Hlasování: PRO – 0 PROTI – 21   ZDRŽELO SE – 1  

(Grim) 

Návrh nebyl přijat. 

 

Firma Rebyla 

Hlasování: PRO – 2 PROTI – 19  ZDRŽELO SE – 1  
(Hujo, Šošolíková)      (Grim) 

Návrh nebyl přijat. 
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Firma Sedláček 

Hlasování: PRO – 19 PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 3  

       (Grim, Hujo, Šošolíková) 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ:  SVJ jako dodavatele všech požadovaných prací odsouhlasilo firmu Sedláček. 

Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k zajištění viz zmíněného. Termín započetí stavebních prací se 

předpokládá v měsíci září 2019. 

 

8) Návrh na navýšení odměny pro výbor o 20 Kč na byt/měsíc 

Bylo navrženo navýšení odměn pro výbor o 20 Kč na byt/měsíc s ohledem k dosud vykonané 

činnosti a časové náročnosti s tím spojené. Tedy ze současných 100 Kč na 120 Kč na byt/měsíc. 

Hlasování: PRO – 22  PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 

Návrh byl přijat. 

 

Bylo navrženo snížení krátkodobých záloh na výtah, vzhledem k vysokým ročním přeplatkům, ve výši 

20 Kč. Tedy ze současných 150 Kč na 130 Kč na byt/měsíc. 

Hlasování: PRO – 22  PROTI – 0    ZDRŽELO SE – 0 

Návrh byl přijat. 

 

Na základě takto upravených krátkodobých záloh nebudou muset vlastníci bytů měnit výši trvalého 

příkazu. Změna záloh proběhne od 1. července 2019. Výbor zajistí u správce nemovitostí fy Bekant 

vyhotovení nových evidenčních listů. Tyto evidenční listy budou následně rozeslány.  

 

USNESENÍ: Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k naplnění viz výše zmíněného. 

 

9) Bezpečnostní zavírání dveří 

Na základě požadavku vlastníků byla opět otevřena problematika otvírání dveří k jednotlivým 

pavlačím. V současné době je otvírání dveří řešeno přes elektronický zámek s možností otevření 

dveří i fyzickým klíčem. Klíče jsou ke každému NP specifické a vlastní je pouze vlastníci bytů 

v konkrétní jedné pavlači. Elektronické zámky jsou v současné době poruchové (zlomené vodivé 

drátky), nespínají, nebo nevydávají akustický signál. Údržba a opravy jsou finančně náročné 

s nezajištěním optimálního trvalého fungování.  

 

Bylo navrženo, aby elektronické zámky byly zrušeny (odpojeny) a nově se dveře otvíraly pouze 

klikou či s využitím stávajících klíčů. Pokud se volný vstup na pavlače neosvědčí, bude možné opět 

elektronické zámky uvést do chodu. Vše konzultováno se zámečnickou firmou, předpokládaná cena 

3.000 Kč. 

Hlasování: PRO – 14  PROTI – 7   ZDRŽELO SE – 1 

 (Proti: Grim, Šauerová, Sahajová, Lugrová, Báňová, Koukalová, Hunkesová)  

(Zdržel se: Nemec) 

Návrh byl přijat. 

 

USNESENÍ: Bude zajištěna zámečnická firma k realizaci odpojení elektronických zámků.  
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10) Výsledek hlasování o přerozdělení pozemku par. č. 373/1 (Zahrada) 

Žádost vlastníků nástavby o vyjádření k přerozdělení pozemku par. č. 373/1 – VARIANTA 

ZAHRADA (tedy nevyčleňovat pouze pozemek u vchodových dveří, ale rozparcelovat celou zahradu, 

tzn. 1369 m2 dle skutečné výměry bytů) byla ukončena ke dni 30. 4. 2019. 

 

Bylo konstatováno, že k problematice dělení pozemku par. č. 373/1 (zahrada) 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 je plně v režii vlastníků 5. NP. 

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 

 

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

Společenství vlastníků jednotek se vztahuje pouze na dům a pozemky, na kterých dům stojí (viz čl. 2, 

odstavec 1 stanov + zápis v katastru) 

 

Zahrada (resp. pozemek parc. č. 373/1) do společenství vlastníků nespadá, vztahuje se na ni jiný 

právní režim, a to podílové spoluvlastnictví (tomu odpovídá i zápis v katastru).  

 
Můžeme proto konstatovat, že zahrada je v „klasickém“ podílovém spoluvlastnictví „původních“ 

vlastníků bytů (bez horního patra).  

 

Jeho správa se řídí ustanoveními § 1115 a násl. občanského zákoníku o spoluvlastnictví, tedy včetně 

předkupního práva spoluvlastníků. Správa pozemku se pak řídí ustanoveními §1126 a násl. OZ. 
 

Z uvedeného vyplývá, že SVJ nemůže správu tohoto pozemku přímo vykonávat podle stanov SVJ a je 

třeba (pokud se to jeví jako nutné nebo potřebné), aby se spoluvlastníci na správě dohodli. 
 

Řešením tohoto stavu by mohla být volba správce pozemku (společné věci) podle §1134 OZ, přičemž 

tímto správcem by mohlo být SVJ. Správu domu, zastavěného pozemku a souvisejícího pozemku par. 

č. 373/1 by pak vykonával jeden subjekt – SVJ, přičemž pravidla správy by bylo možné 

vyspecifikovat v samostatném dokumentu – např. „pravidla správce“. Komplikací by bylo jen to, že 

spoluvlastníci u tohoto pozemku jsou jiní, než členové SVJ (rozdíl je dán tím, že vlastníci jednotek 

v nástavbě nejsou spoluvlastníky pozemku par. č. 373/1). Ale to by mělo být překonatelné, na správu 

par. č. 373/1 by přispívali jen její spoluvlastníci. 
 

Pokud se tedy spoluvlastníci „zahrady“ nedohodnou na viz výše zmíněném postupu či nedojdou 

s návrhem řešení této patové situace, nemůže dojít k výstavbě nového plotu v přední části zahrady, 

k údržbě stromů a zeleně, instalace záchytných nádob na vodu, k zónování zahrady dle požadavků 

vlastníků. V současné době nejsou vybírány žádné finanční prostředky na správu zahrady. Sekání 

trávy již nadále nebude plně zajišťováno paní Sahajovou a Křivánkovou. Je nutno podotknout, že 

zahrada není nikterak pojištěna, případné selhání části stromu, jde na vrub spoluvlastníkům. 

 

Odpovědný spoluvlastník by měl být v této problematice aktivní a snažit se najít řešení, účastnit se 

příp. svolaných setkání. Pro zahájení zmíněných kroků je třeba účast všech, tedy 100% 

spoluvlastníků.  

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 
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12) 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 (právní, 

ekonomické, technické energetické), přístup k aktuálním informacím z oblasti legislativy spolu 

s výkladovým komentářem, elektronický zpravodaj Pro náš dům – 4x ročně a  elektronický 

zpravodaj Speciál 12x ročně, pro přidružené členy výrazná sleva na placené služby a aktivity.  

 

SVJ Dvorského 6 bude do spolku „Pro náš dům“ zaregistrováno od měsíce července 2019 na dobu 

1 roku. Cena registrace je 1000 Kč/rok. Pokud bude toto členství přínosem pro činnost správy 

našeho domu, bude do budoucna prodlouženo. 

 

Webový odkaz na spolek: http://pronasdum.cz/ 

 

Předsedkyně Vendula Martínková již absolvovala 1 bezplatný seminář. Získané podklady a 

informativní zápis ze semináře bude rozeslán všem členům společenství, a to během měsíce 

července 2019. 

Tento bod měl informativní charakter a shromáždění ho bere na vědomí. 

 

13) Diskuse 

Paní Lugrová, otevřela diskusi ohledně hromadného seřízení oken příslušných k bytovým 

jednotkám. V současné době některá okna netěsní. Případný podnět k zařazení do pozvánky na 

některou z následujících schůzí shromáždění. 

 

Pan Milka podotkl, že dřevěné slunolamy oken 5. NP instalované na fasádě domu začínají uhnívat. 

Případný podnět k zařazení do pozvánky na některou z následujících schůzí shromáždění. 

  
Paní Hujová navrhla rekultivaci betonové plochy na zahradě pod pavlačemi, tak aby zde mohlo 

vzniknout posezení, apod. Tato připomínka úzce souvisí s bodem č. 11. 

 

Vlastníci nástavby žádají paní Sahajovou a Křivánkou, aby byla dlažba pavlače nástavby 

pravidelně 1x za 2 měsíce udržována zakoupeným čistícím prostředkem ON GUARD z důvodu 

neklouzavosti dlažby. Přesný návod údržby je uveden na výrobku, nebo lze příp. konzultovat s 

panem Bischofem. Údržba tímto prostředkem započne začátkem července 2019, v rámci běžného 

úklidu domu. 

 
Pan Zeman oznámil, že převzal archiv domu (papírovou dokumentaci) od bývalé předsedkyně 

Veroniky Roffeis a v současné době je umístěn v jeho sklepě. Po rekonstrukci sklepní kóje pod 

schody bude do této místnosti přemístěn. 

  
V rámci plánované opravy sklepní kóje pod schody, žádáme vlastníky o vyklizení uložených věcí 

z této místnosti během měsíce července 2019. 

 

 

 

 

http://pronasdum.cz/
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Dne 30. 6. 2019  856  
 

sepsal: člen výboru  Miroslav Zeman 

      

ověřil:  předsedkyně  Vendula Martínková 

 

 
Přílohy: 

 prezenční listina 

 plná moc od:  
Bischof Jana, Ing. 

  Cibulková Stanislava 
  SJM Košťál Karel, Ing. a Košťálová Renata 
  Koukalová Alena, Ing. 
  Báňová Ivana 
  Šošolíková Petra 

 plán oprav 2019 – cenové nabídky stavebních firem 


