
 

 

Společenství vlastníků jednotek Hřebečská čp.2638, Kladno 
 

 

ZÁPIS ze schůze společenství vlastníků b. j.objekt:  
Hřebečská čp. 2638 

 
Datum konání schůze 31. května 2017.  zahájena v 19:00 hodin 

Uživatelů celkem...........76             

Vlastníků b. j. celkem……… 61  Členů SBD celkem:…15 

Přítomno ....45...... (viz prezenční listina)              Přítomno .....8....... (viz prezenční listina) 

Hosté: JUDr. Ivanka Halamová, SBD Ocelář 

 

 

 

Program schůze: 

• Rozpočet 2017 

• Upomínky za nájemné  

• Domovní řád 

• Kontakty na vlastníky 

 

• Katastr nemovitostí 

• Vnitřní rekonstrukce 

• Vaše náměty a diskuse 

• Usnesení 

 

 

 

Průběh schůze a přijetí usnesení: 

 

1. Předseda výboru SVJ p. Tryner přivítal JUDr. Halamovou jako zástupce SBD Ocelář a zahájil schůzi. 

Seznámil přítomné s programem schůze. Schůze byla usnášení schopná. Přítomní program 

jednomyslně schválili. Následně předal slovo ing. Dolejšové. 

2. Ing. Dolejšová dle programu seznámila přítomné: 

a. S návrhem rozpočtu na rok 2017. Návrh rozpočtu byl schválen všemi hlasy přítomných. 

b. S návrhem plánované výše výnosů z pronájmu nebytových prostor a umístění technologií a 

s ponecháním těchto výnosů jako položku v tvorbě dlouhodobé zálohy – tj. tyto výnosy se 

nebudou vyúčtovávat s jednotlivými byt. jednotkami. Návrh byl schválen všemi hlasy 

přítomných 

c. S procesem upomínání a vymáhání případných dluhů 

d. S návrhem Domovního řádu. Do DŘ byla zapracována připomínka do Čl. IX. Klid v domě. 

Návrh DŘ byl schválen všemi hlasy přítomných. 

e. Se změnami v provádění úklidu společných prostor a projednala stížnosti na úklid po 

stavebních firmách. Byl přijatý návrh doplnit do DŘ povinnost majitele b.j. zajistit úklid po 

stavebních firmách, které provádějí rekonstrukci a zajistit ochranu nákladního výtahu 

(obložením kartonem) při přepravě stavebního materiálu a rozměrných objektů, které by 

mohly poškodit vnitřek výtahu. 

f. Se zavedením služby Hlídání nemovitostí na Katastrálním úřadu. 

3. Dalším bodem programu byly informace o plánované vnitřní rekonstrukci domu. Předseda výboru p. 

Tryner seznámil přítomné s jednotlivými nabídkami a předběžnými cenami na: 

a. Výměna dveří na chodbách za plastové. Dodá firma Bohemia Plast. Firma i předběžná cena 

byly schválené všemi hlasy přítomných. 

b. Revitalizace: nové podlahy, schodiště, zábradlí, malování. Dodá firma Pejša Stavby. Byl 

vznesen dotaz, zda se budou před pokládkou nových PVC podlah vyrovnávat podlahy. 
P.Tryner ověří a projedná s dodavatelem. Firma i předběžná cena byly schválené všemi hlasy 

přítomných.  



 

 

c. Kamerový systém bude dodán formou kompletního řešení tj. bude hlídán vchod, dveře výtahů 

ve všech patrech, schodiště a vnitřek výtahů. Kamerový systém nebude „zabírat“ dveře 

bytových jednotek. Takto navržené řešení bylo schváleno většinou hlasů přítomných. 3 

přítomní se zdrželi hlasování. 

d. Kamerový systém dodá firma Business Com. Firma i předběžná cena byly schválené všemi 

hlasy přítomných. 

4. Seznámil přítomné s předběžným harmonogramem prací: červenec – listopad. 

5. Na závěr části o vnitřní rekonstrukci p. Tryner informoval přítomné o případném riziku posunutí 

termínu rekonstrukce příp. změn v rekonstrukci z důvodu zajištění požadavků požární bezpečnosti. 

6. Různé:  

a. bude aktualizován rozpis obsazení bytových jednotek na nástěnce 

b. objedná se deratizace, ale podmínkou je zpřístupnění 100% bytových jednotek 

7. Schválení Usnesení – Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

USNESENÍ SCHŮZE 

 

Shromáždění vlastníku jednotek přijalo toto usnesení: 

Shromáždění vlastníku jednotek schvaluje: 

1. Program schůze  

•  SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných  
2. Rozpočet na rok 2017 

•  SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 
3. Domovní řád   

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných  
4. Nabídku předběžné ceny od firmy Bohemia Plast na plastové dveře 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných  
5. Nabídku předběžné ceny od firmy Pejša na Revitalizaci 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 
6. Kompletní řešení kamerového systému = hlídání vchodových dveří, schodiště a dveře výtahů na 

patrech, vnitřek výtahů 

• SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných, 3 se zdrželi hlasování 
7. Nabídku předběžné ceny od firmy Business Com na Kamerový systém 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 

 

 

 

Zapsala: Ing. Anna Dolejšová 

 

 

Za Výbor SVJ:                                                                         Zápis ověřil: 

Jan Tryner v.r.– předseda SVJ                                                 Ladislav Holý v.r. 

 

 


