
 

 

 

ZÁPIS z mimořádného shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638  
konaného dne 18. června 2018 

 
Datum konání: 18. června 2018                                             Zahájení v 19:00 hodin 

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

Vlastníků b. j. celkem……… 65                                                   Členů SBD celkem:…11 

Přítomno ....39 (viz prezenční listina)                                                                           Přítomno .....11 (viz Plná moc SBD) 

Program shromáždění: 

1. Rozpočet na rok 2018 

2. Cenové nabídky 

3. Dodavatelé 

4. Plusy a mínusy 

5. Suterén vs. zbytek domu 

6. Všechno o Kolárně 

7. Co tedy revitalizovat? 

8. Předběžný rozpočet na revitalizaci 

9. Ostatní 

10. Usnesení  

 
Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 
 
Shromáždění bylo usnášení schopné. Plnou moc poskytli vlastníci: Holý, Kopecká, Sedláková, Kroupa 
a SBD Ocelář za  (11 hlasů). 

1. Předseda SVJ pan Tryner přivítal všechny účastníky, omluvil zástupce SBD Ocelář a seznámil 

účastníky s programem. Program byl schválen všemi hlasy přítomných. 

2. Ing. Dolejšová v úvodu připomenula výši schváleného rozpočtu na revitalizaci v částce 

900.000,- Kč a upozornila na to, že všechny cenové nabídky byly výrazně vyšší. Porovnala 

náklady na již proběhlou revitalizaci, která stála 3.370.000,-, přičemž všechny ty prostory 

využíváme denně. Oproti tomu předběžné náklady na revitalizaci suterénu jsou cca 

1.400.000,- Kč a přitom tyto prostory, vyjma kolárny a společenské místnosti = sušárny, 

vyžíváme minimálně. Výbor proto doporučil rozdělit práce v suterénu do 2 etap. Úprava 

jednotlivých místností, kromě kolárny a společenské místnosti, by proběhla v 2. etapě. Návrh 

byl schválen všemi hlasy přítomných. 

3. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými cenovými nabídkami a následně i dodavatelskými 

firmami. Většinou hlasů přítomných byly vybrány tyto firmy a jejich předběžné cenové 

nabídky: 

a. Stavební práce – Stavba Bartoš Kladno 

i. Proti: 0 

ii. Zdržel se hlasování:2 

iii. SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných 

b. Elektroinstalace – Elektro DAN 

i. Proti: 0 

ii. Zdržel se hlasování:6 

iii. SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných 

c. Automatické dveře – SPEDOS Holding 

i. Proti: 0 

ii. Zdržel se hlasování:3 

iii. SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných 

4. Protože náklady na vybudování kolárny budou cca 90.000,- Kč, opětovně jsme zjišťovali zájem 

o využívání kolárny. Účastníci byli upozorněny na to, že kola musí mít pojištěna buď 



 

 

samostatně nebo v rámci pojištění domácnosti. Většina přítomných projevila zájem. Hlasování 

proběhlo takto: 

a. Vybudování kolárny  

i. Proti: 0 

ii. Zdržel se hlasování:6 

iii. SCHVÁLENO většinou hlasů přítomných 

5. Automatické dveře - proběhla vzájemná diskuse o vlastnostech automatických dveří. Pan 

Tryner zodpověděl jednotlivé dotazy týkající se funkčnosti v době výpadku el.proudu, servisu, 

čipového systému apod.  

a. Hlasování: 

i. Proti: 1 

ii. Zdržel se hlasování:3 

iii. Výměna obou dveří byla schválena většinou hlasů přítomných. 

6. Sklepní prostory – na návrh pana Kubáta vyzve výbor SVJ obyvatele domu k vyklizení sklepů, 

aby mohla proběhnout malba v celém prostoru. Zatím nebyla stanovena forma, jak se to 

udělá. 

7. Na závěr bylo přijato USNESENÍ, které bylo schváleno všemi hlasy. Schválené usnesení je 

samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

Poznámka: presenční listinu nevkládáme na webové stránky z důvodu možnosti zneužití podpisů. 
 
Zapsala: Ing. Anna Dolejšová 
Za Výbor SVJ:   Jan Tryner v.r. - předseda                                                Zápis ověřil: Karel Matějů v.r. 


