
 

 

 

ZÁPIS ze shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638  
konaného dne 26. září 2018 

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

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

Vlastníků b. j. celkem……… 66                                                   Členů SBD celkem:…10 

Přítomno ....33 (viz prezenční listina)                                                                           Přítomno .....10 (viz Plná moc SBD) 

Program shromáždění: 

1. Revitalizace suterénu 

2. Nové pojištění domu 

3. Společná televizní anténa 

4. Ostatní 

5. Diskuse 

6. Usnesení  

 
Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 
 
Shromáždění bylo usnášení schopné. Plnou moc poskytli vlastníci: Kopecká, Kroupa, 
Kubová, Sedláková a SBD Ocelář za družstevníky (10 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 seznámila přítomné s harmonogramem revitalizace suterénu. Jako 

první začnou stavební práce, které proběhnou ve 2 etapách. I.etapa začne 

29.10.2018. V I. Etapě se budou dělat všechny sklepy, chodby, kolárna, sušárna a 

vymění se všechny dveře do suterénních místností. Zámky od dveří zůstanou 

stejné.  

3. Sklepy – prohlídkou jsme zjistili, že ve sklepích v jednotlivých kójích je velký 

nepořádek. Proto bude přistaven velkoobjemový kontejner, do kterého můžete 

vyházet všechny nepotřebné věci. Termín oznámíme týden dopředu. Dále jsme 

domluvili s dodavatelskou firmou, že před malbou fólii přikryje ty kóje, kde jim tom 

vlastníci umožní. JE TO NA ZODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKŮ KÓJÍ. Kdo neumožní 

přikrytí kóje, musí počítat s tím, že bude mít „zacákané“ věci ve sklepě. 

4. Kolárna – předem oznámíme termín, kdy začnou práce na kolárně a bude nutné 

vystěhovat kola do náhradní místnosti. 

5. II.etapa stavebních prací začne v lednu 2019 a skončí v 05/2019. Budou se dělat 

všechny ostatní místnosti 

6. Po skončení stavebních prací se budou měnit vstupní dveře za automatické 

7. Jako poslední se budou dělat elektro práce. 

8. V době stavebních prací DOPORUČUJEME v maximální míře využívat vstup 

z 1.patra, abychom minimalizovali roznášení „špíny“ po všech patrech. 



 

 

9. Diskuse: byla vznesena stížnost na nepořádek před domem, zejména pod 

„rohovými“ byty. Žádáme obyvatele těchto bytů – KUŘÁKY – aby na balkonech 

používali popelníky. 

10.Shromáždění schválilo všemi hlasy přítomných uzavření nové pojistné smlouvy na 

dům u Kooperativa pojišťovny. Vzhledem k tomu, že celý dům je pojištěn u 

Kooperativy, tak pojišťovna poskytuje slevy na všech pojistných smlouvách, které 

mají vlastníci podepsané u Kooperativy. 

11.Společná TV anténa – byly provedeny všechny úpravy na přechod na DVB-T2. 

Nabídka programů na STA se rozšířila cca na 33 TV programů – seznam TV 

programů najdete v prezentaci. 

12.DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 4.10.2018 přijde kontrola z HZS (Hasičů). Kromě jiného 

budou kontrolovat společné prostory = zda jsou PRÁZDNÉ CHODBY.  

13. Na závěr bylo přijato USNESENÍ, které bylo schváleno všemi hlasy.  

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. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

USNESENÍ shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638 konaného 
dne 26. září 2018 

Shromáždění vlastníku jednotek schvaluje: 

1. Program Shromáždění 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 
2. Zajištění kontejneru pro sklepy: 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 
3. Nová pojistná smlouva na dům 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 
4. Schválení USNESENÍ 

• SCHVÁLENO všemi hlasy přítomných 

 

Výbor SVJ:  

Jan Tryner v.r.– předseda SVJ 

Karel Matějů v.r. – člen 

Ing. Anna Dolejšová v.r. - člen                         V Kladně dne 26.9. 2018 

 


