
 

 

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ 
 
Datum konání: 9. listopadu 2015 /pondělí/ v 18:00 
Místo konání: chodba u 2. nadzemního podlaží domu Dvorského 6, Brno 
 
Zúčastnilo se  25/33 = 76% -shromáždění je USNÁŠENÍSCHOPNÉ 
 
 

Program  shromáždění: 

1) Zahájení 
2) Schválení programu 

Návrh hlasování: o navrhovaném programu shromáždění 

SCHVÁLENO –Hlasování: PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 PRO: všichni ostatní 

3) Hospodaření za rok 2014 

 Pan Tomiczek poslal špatně platbu – nedoplatek 2007 Kč bude neprodleně uhrazen 

 Jinak společenství neeviduje za rok 2014 žádný dluh 

 FINO - Ing. Vladimír Novotný (developer provádějící nástavby) neuhradil částku 
9.229,- Kč (vyúčtování služeb 2013 za nově zbudované, ale ještě neprodané 
zkolaudované nové byty).  I přes četné výzvy tak dosud neučinil a pravděpodobně ani 
neučiní. Počáteční náklady právníka na započetí soudního vymáhání činí 10 000Kč 
a v případě projednávání by byly i vyšší. Oproti neuhrazené částce jsou náklady vyšší. 

Aby bylo možné účetnictví společenství vést přehledně je nutné věc vyřešit   
Návrh hlasování: o úhrade této částky z fondu dlouhodobých záloh, vymazání částky 
z evidence BEKANT, dluh se ještě pokusíme osobně projednat. 

SCHVÁLENO –Hlasování: PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 5  (p. Zeman, pí. Kozderková,  

p. Hujo, pí. Koukalová, pí. Báňová,)  PRO: všichni ostatní 

4) Hospodaření za rok 2015 
Stav účtu společenství je ke dni 9. listopadu 2015  cca 511.000,-Kč. 

Uvažuje se o změně účtu, resp. bankovní instituce kvůli výši poplatků za vedení účtu. 

Probíhá jednání s FIO bankou. 

5) Předepsaná každoroční kontrola spalinových cest:  
Kontrola už proběhla ve většině bytů – výsledky budou předány vlastníkům bytových 

jednotek po obdržení z Bekantu. V několika bytech byly zjištěny drobné závady, které by 

měli daní vlastníci odstranit. 

Vlastníci bytů bez vykonané kontroly by tuto kontrolu měli nechat udělat co nejdříve  

(pí. Lugrová – v telefonním rozhovoru s p. Bischofem po schůzi přislíbila kontrolu provést 

nejpozději do konce roku 2015). 

6) Plán oprav a údržby na rok 2016, běžné opravy a údržby společných částí domu 
V roce jsou plánovány následujíc kontroly: 

 Kontrola plynového vedení mezi hlavním uzávěrem domu a jednotlivými bytovými 
plynoměry (hrazeno z prostředků společenství. 

 Kontrola plynového vedení v jednotlivých bytech mezi bytovým plynoměrem a 
jednotlivými spotřebiči (hrazeno z prostředků společenství, ale odstranění případných 
nalezených závad si hradí každý majitel sám). 

 Kontrola spalinových cest – pravidelná kontrola (hrazeno z prostředků společenství). 

 Revize výtahu – pravidelná kontrola (hrazeno z prostředků společenství ). 
7) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí, zpráva o stavu  

Odvlhčení základů domu (vlhkosti sklepů) – viz bod 14. 

8) Návrh rozpočtu na rok 2016 
S ohledem na nutnost odstranění vlhkosti sklepů bylo navrženo  navýšení tvorby fondu 
dlouhodobých záloh 
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Návrh hlasování: navýšení tvorby fondu dlouhodobých záloh od ledna 2016 ze stávajících 270,- Kč 

na 400,- Kč: 

SCHVÁLENO – Hlasování: PROTI: 0     ZDRŽELI SE: 0         PRO: všichni přítomní 

9) Zpráva Kontrolní komise k hospodaření společenství a vyjádření  k návrhu schválení hospodářského 
výsledku společenství za rok 2014  
Nebyl podán žádný podnět nebo stížnost k projednání. Kontrolní komise  neodhalila žádné 

nesrovnalosti v účetnictví společenství. Kontrolní komise doporučuje schválení hospodaření 

společenství za rok 2014 a nemá žádné námitky k finanční stránce práce výboru společenství. 

Návrh hlasování: o schválení hospodářského výsledku společenství za rok 2014 

SCHVÁLENO –Hlasování: PROTI: 0       ZDRŽELI SE: 0         PRO: všichni přítomní 

10) Ukončení reklamace dveří / oken  
Reklamace oken nejsou řešeny. 

Reklamace dveří: reklamace dveří pí. Báňové se řeší. 

Reklamace dveří – zateplení: 

 Zateplení dveří si majitelé daných bytů chválí. Není  zjištěno, jak se toto zateplení chová 
(nebezpečí ev. kondenzace mezi zateplením a stávajícími dveřmi – zateplení je totiž 
nerozebíratelné, lepené spoje). 

 Přihlásilo se dalších 12 zájemců o zateplení dveří (z venkovní strany). Bude zjišťována cena  
a termíny provedení. 

11) Prohlášení vlastníka - Sklepy  
Platné prohlášení vlastníka obsahuje nepřesnosti v evidenci společných sklepů. Je nutné vypracovat 
nové Prohlášení vlastníka, čeká se na příslušné právní úkony.  

12) Stanovy Společenství Vlastníků,  změny v Občanském zákoníku  
Do konce roku 2015 se musí ze zákona  vypracovat nové stanovy a schválit je za účasti notáře. Verze 
k připomínkování bude rozeslána členům společenství e - mailem. 

13) Odpočty vodoměrů za rok 2015  
Odečet spotřeby za rok 2015 proběhne v úterý 5.ledna 2016 v odpoledních hodinách. V případě 

nepřítomnosti v daném termínu je nutné odečet zajistit - pověřenou osobou, vyfocením stavu měřidla 

a odesláním na e-mail  společenství. (z fotografie musí být čitelná plomba, číslo vodoměru  

a jeho stav). 

14) Výběrové řízení na odstranění vlhkosti sklepů  
Vzhledem ke stavu financí společenství  byly práce naplánovány  na jaro 2016. Zatím byl zhotoven 

hrubý rozpočet (p. Pek a p. Novotný) s odhadem cca 560.000,- Kč. Bylo osloveno několik firem, z nich 

vážněji zareagovaly pouze dvě: 

 Firma Zvolský (dělali tuto práci na domě Dvorského 12, prý k plné spokojenosti vlastníků) cena 
cca 380.000,- Kč. 

 Firma Zip cena cca 512.000,- Kč. 
Rozdíl v cenách je dán nabídnutým rozsahem prací. Na jaře 2016 bude ještě jednou osloveno víc 

firem. Rozsah prací bude ještě upřesněn k optimalizaci ceny. 

15) Domovní řád 
Návrh Domovního řádu je dokončován a jeho verze k připomínkování bude rozeslána členům 

společenství e - mailem. 

 

 

 

V Brně, dne 10.11.2015 

Koncept sepsal: R. Bischof  Ověřila: Veronika Vavrušová 

 

 


