
 

 

 

ZÁPIS ze ze Shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638  
konaného dne 26. března 2018 

 
Datum konání: 26. března 2018                                             Zahájení v 19:00 hodin 

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

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

Přítomno ....50..... (viz prezenční listina)                            Přítomno .....11....... (viz prezenční listina) 

Program shromáždění: 

1. Vnitřní rekonstrukce a všechno kolem  

2. Výsledky hospodaření za rok 2017 

3. Rozpočet na rok 2018 

4. Snížení příspěvku na Dlouhodobou 

zálohu („Fond oprav“) 

5. Rekonstrukce suterénu 

6. První dlužník u soudu 

7. Problémy s pejsky a jejich majiteli 

8. Častý výskyt „podezřelých“ osob 

v domě 

9. Ostatní  

10. Usnesení

Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 
 
Shromáždění je usnášení schopné. Tři účastníci poskytli plnou moc (Sedláková, Koehler,Kroupa) tj. 50 
hlasů a SBD Ocelář poskytlo plnou moc (11 hlasů). 
Předseda SVJ pan Tryner přivítal všechny účastníky a seznámil je s programem. Program byl schválen 
všemi hlasy přítomných. 
1. Pan Tryner poděkoval všem za trpělivost, podněty i kritiku v průběhu rekonstrukce. Zvláštní 

poděkování patřilo paní Matějů a paní Hrbkové za „nekonečný“ úklid v době prací. Pro každou 

paní byla výborem SVJ navržena a přítomnými schválena mimořádná odměna 2.000,- Kč. Ing. 

Dolejšová seznámila přítomné s průběhem prací na vnitřní rekonstrukci. Vyjádřila spokojenost 

s odvedenou prací všech dodavatelských firem kromě firmy Stavby a rekonstrukce Pejša. 

Seznámila účastníky se všemi problémy: nekvalitně odváděná práce, nefunkční stavební dozor, 

opakovaná jednání s firmou o jejím přístupu, pozastavení úhrady dílčích faktur, vícepráce a 

méněpráce, penále. Samostatná část byla věnována fakturaci za provedené práce. Část prací byla 

vyfakturována až v roce 2018. Pan Černý za 6. patra vyjádřil zásadní nesouhlas s průběhem prací a 

jejich výslední kvalitou. Po skončení shromáždění osobně panu Trynerovi ukázal některé 

nedostatky. 

2. Ing. Dolejšová seznámila přítomné s Výsledky hospodaření za rok 2017. Do roku 2018 vstupujeme 

s finančním objemem ve výši 2.581.505,- Kč oproti plánovaným 751.0994,- Kč. Důvodem je 

fakturace značné části prací za vnitřní rekonstrukci v lednu a únoru 2018. Zpráva o Výsledku 

hospodaření byla schválena většinou hlasů přítomných, 1 hlas se zdržel. 

3. Dále seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2018. Rozpočet počítá s předběžným 

odhadem na rekonstrukci suterénu a se snížením příspěvku na Dlouhodobou zálohu („Fond 

oprav“) od července 2018. Rozpočet byl schválen všemi hlasy přítomných. 

4. Pan Tryner navrhl snížení příspěvku na Dlouhodobou zálohu („Fond oprav“) od července 2018 a 

to z 25,- Kč/m2 na 15,- Kč/m2. Návrh byl chválen většinou hlasů přítomných. 2 hlasy byly proti. 

5. Proběhla vzájemná diskuse o rekonstrukci suterénu. Shromáždění se většinou hlasů přítomných 

dohodlo na realizaci těchto akcí: 

• Zrekonstruují se všechny volné místnosti – zdi, podlahy, osvětlení, ventilace – tak, aby 

byly připraveny k dalšímu, zatím neurčenému využití (třeba k pronájmu). 



 

 

• „Společenská místnost“ pro konání shromáždění, popř. jiných společných akcí bude 

včetně vybavení jako jsou stoly, dostatečný počet židlí, zásuvky apod. Schváleno většinou. 

• Vybuduje se – zatím – 1 kolárna, zabezpečena dveřmi, vstup na (identifikovatelné) čipy, 

kamerový systém, držáky na kola, zajištění oken apod. Schváleno většinou. 

• Dveře ze schodiště do suterénu s automatickým otevíráním z obou stran na čidla. Dveře 

tam musíme mít, protože z požárního hlediska se jedná o „Chráněnou únikovou cestu“, 

která musí oddělovat celé schodiště (zpráva od požárního projektanta to ukládá za 

povinnost). Schváleno všemi hlasy. 

• Výměna vchodových dveří za automatické včetně nového čipového systému. Stávající 

dveře se nabídnou k odprodeji. Schváleno většinou.  

• Ve sklepních prostorách se vymaluje, udělá nové osvětlení a nová podlaha – litá. Podlaha 

se bude dělat pouze po sklepní kóje. Uvažuje se, zda sklepní kóje nenastavit, aby byly 

uzavřeny až po strop. Návrh na vybudování nových sklepních kójí byl přítomnými 

zamítnut. 

• Výbor SVJ bude tedy poptávat nabídky na výše zmíněné akce a koncem května/začátkem 

června na mimořádném shromáždění předložíme konkrétní nabídky ke schválení. 

6. Ing. Dolejšová informovala o tom, že v SVJ máme 1 dlužníka. Seznámila přítomné se všemi kroky, 

které SVJ v tomto směru učinilo. 

7. Dále seznámila přítomné s problematikou chování psů v našem domě. Diskuse byla velmi živá, 

protože více obyvatelů si stěžuje na obyvatele bytu č.71, kteří nezvládají chování svých psů, což 

obyvatele velmi obtěžuje. Výbor s majiteli opakovaně mluvil, upozornil je na vaše stížnosti a 

navrhl nějaká řešení ke zlepšení. Situaci jsme projednali i s právničkou z SBD. Řešením je nahlásit 

situaci na přestupkovou komisi na Magistrátu. Bohužel, nahlášení musí učinit samotný stěžovatel, 

ne výbor SVJ. Ing. Dolejšová vyzvala přítomné, aby se, i přes složitost situace, k sobě chovali 

slušně. 

8. Ing. Dolejšová informovala přítomné, jak mají postupovat, pokud v domě zjistí „podezřelou“ 

osobu. Je třeba volat Městskou policii 156, ale taky pro ni zajistit vstup do domu. Policie 

nedoporučuje s cizí osobou komunikovat, může být agresivní. V domě se našli injekční stříkačky 

schované právě na schodišti. Zavírat za sebou vchodové dveře! 

9. Pan Tryner vysvětlil, jak funguje osvětlení na chodbách a schodišti. Upozornil na to, že obyvatelé 

nemají popsané zvonky. Doporučil popsat si zvonky. Kdo si s tím neumí poradit, může se obrátit 

na výbor. Dále opakovaně upozornil na to, že na chodbách nemají být z požárního hlediska 

umístěny žádné věci. Kdo je tam má, je to POUZE NA JEHO ODPOVĚDNOST. Dveře do chodeb 

zavírat, ale NEZAMYKAT. Dveře na schodiště ZAVÍRAT! 

10. Ing. Dolejšová informovala o tom, že výbor SVJ vám bude k dispozici 1-krát za 14 dnů vždy 

v pondělí v době od 19 – 20 hod. Začneme v dubnu a budeme Vás informovat, které pondělí 

bude první. Výbor požádal o schválení měsíčního paušálu na telefon ve výši 200,- Kč. Schváleno 

všemi hlasy. Výbor navrhl vytvořit Kontrolní komisi. Shromáždění neprojevilo o vytvoření KK 

zájem a návrh byl zamítnut.  

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

samostatnou přílohou tohoto zápisu. 

12. Po schválení Usnesení, když po 2 hodinách již všichni odcházeli, vyjádřili postupně 3 přítomní 

nespokojenost s úklidem před domem a ve výtahu. Výbor zajistí zlepšení kvality úklidu. 

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. 


