
ZÁPIS ZE SCHŮZE SVJ HŘEBEČSKÁ 2638, KLADNO ZE DNE 10.1.2017 

Datum jednání: 10.1.2017 v 19.00 hod.  

Misto jednání: ve společných prostorech v suterénu bytového domu v ul. Hřebečská 2638, Kladno 

Přítomni: vlastníci jednotek dle prezenční listiny, Mgr. Martina Čermáková, notářská kandidátka, Hanousek 

Jiří za SBD Ocelář 

Program jednání:  

I. ZAHÁJENÍ  

II. SCHVÁLENÍ STANOV SVJ HŘEBEČSKÁ 2638 

III. VOLBA VÝBORU SVJ HŘEBEČSKÁ 2638 

IV. DALŠÍ BODY K PROJEDNÁNÍ  

V. USNESENÍ 

___________________________________________________________________________ 

I.ZAHÁJENÍ 

Schůzi zahájili pan Holý společně se zástupcem SBD Ocelář panem Hanouskem a paní magistrou 

Čermákovou. 

II. SCHVÁLENÍ STANOV SVJ HŘEBEČSKÁ 2638 

Byly schváleny stanovy SVJ Hřebečská 2638 

III. VOLBA VÝBORU SVJ HŘEBEČSKÁ 2638 

Byl zvolen výbor SVJ Hřebečská 2638 ve složení: 

• Jan Tryner 

• Karel Matějů 

• Ing. Anna Dolejšová 

 

IV. DALŠÍ BODY K PROJEDNÁNÍ 

1. Poděkování pánům Holému a Truhlářovi za dlouholetou správcovskou činnost pro bytový dům  

2. Návrh odměny odstupujícím členům – panu Holému ve výši 10.000,- Kč a panu Truhlářovi 5.000,- 

Kč 

3. Návrh odměny pro výbor ve výši 150,- Kč/měs. za bytovou jednotku 

4. Dočasná spolupráce pana Holého s novým výborem -poradenství, součinnost za odměnu ve výši 

1.500,- Kč/měs 

5. Zřízení webových stránek pro SVJ Hřebečská 2638  

Webové stránky budou obsahovat: 

a. základní dokumenty sdružení, stanovy, kontakty 

b. zápisy jednotlivých schůzí 

c. informace týkající se plánů rekonstrukcí, jednotlivých plánovaných i probíhajících akcí 

d. diskusní fórum, kde by se mohli podávat jednotlivé postřehy 

e. oznámení o přestavbách a úpravách bytových jednotek včetně kontaktů na odpovědnou 

osobu  

f. aktuální soupis kontaktů jednotlivých uživatelů bytů, které budou v případě havárie 

k dispozici – tady výbor prověří právní možnosti zveřejnění těchto kontaktů a zájem, či 

souhlas jednotlivých členů SVJ mít takto své kontakty zveřejněny 



6. Přestavba a úprava vnitřních společných prostor 

a. úpravy vstupních prostor 

b. přestavby prostor v jednotlivých patrech tak, aby konstrukce oddělující schodiště od chodby 

byla přesunuta  ze své pozice k bytovým jednotkám vlevo od výtahu podobným způsobem, 

jak jsou v současnosti řešeny a odděleny byty vpravo od výtahu 

c. výměnu podlahových krytin 

d. vymalování jednotlivých společných prostor. 

e. rekonstrukci suterénních prostor – bez bližšího upřesnění, sjednocení lišt umístěných ve 

společných prostorách 

7. Vybavení společných prostor kamerovým systémem 

a. Upravit systém vstupních dveří tak, aby byl vstup možný pomocí čipů 

b. Užití jednotlivých čipů bude monitorováno  

c. Umístění párových bezpečnostních kamer ve vstupních prostorách i v jednotlivých patrech  

d. Kamerový systém by měl pořizovat záznam v délce jednoho týdne  

e. Náklady na pořízení kamerového systému zatím nebyly specifikovány a budou upřesněny a 

odhlasovány před vypsáním výběrového řízení 

8. Úklid společných prostor  

a. Současná smlouva týkající se úklidu společných prostor končí k 31.3.2017.  

b. Návrh od 1.4.2017 na úpravu poplatku ze současných 70,- Kč/měs. za bytovou jednotku na 

120,- Kč/měs. za bytovou jednotku.  

c. V rozpravě se jednotlivý členové SVJ vyjádřili k současné úrovni úklidu.  

d. Výbor se bude snažit rozšířit v rámci nové smlouvy účinnost placeného úklidu na společné 

prostory celého domu, určit frekvenci úklidu a možnosti hodnocení kvality úklidu 

9. Výhrady k fungování výtahů - jsou časté výpadky.  

a. Výbor prověří možnosti reklamaci a případných sankcí na které má SVJ nárok. 

V. USNESENÍ SCHŮZE  

Shromáždění vlastníku jednotek přijalo toto usnesení: 

Shromáždění vlastníku jednotek schvaluje: 

1. Odměnu odstupujícím členům – panu Holému ve výši 10.000,- Kč a panu Truhlářovi 5.000,- Kč – 

JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO 

2. Dočasnou spolupráci pana Holého s novým výborem -poradenství, součinnost za odměnu ve výši 

1.500,- Kč/měs - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO 

3. Návrh odměny pro výbor ve výši 150,- Kč/měs. za bytovou jednotku JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO 

4. Zřízení webových stránek pro SVJ Hřebečská 2638  - SCHVÁLENO VĚTŠINOU PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ 

5. Přestavbu a úpravu vnitřních společných prostor - SCHVÁLENO VĚTŠINOU PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ 

6. Vybavení společných prostor kamerovým systémem - - SCHVÁLENO VĚTŠINOU PŘÍTOMNÝCH 

ČLENŮ 

7. Od 1.4.2017 - úpravu poplatku za úklid na 120,- Kč/měs. za bytovou jednotku JEDNOHLASNĚ 

SCHVÁLENO 
 

V Kladně dne 30. ledna 2017 

 

Zapisovatel:  Martina Poláková                                               ………………………………………………….. 

 

Schůzi řídil: Jan Tryner                                                               ………………………………………………….. 

 

Zápis ověřil: Ing Anna Dolejšová                                              ………………………………………………….. 



           

                      Karel Matějů                                 …………………………………………………..                 

   


