
Dobrý večer!

Vítáme Vás!



Shromáždění SVJ dne 4.11. 2019



• Mravenci a jiná havěť v bytech

• Výměna vodoměrů

• Požární kontrola – věci na chodbách

• Suterén – Kolárny, sklepy, okna, 
zamykání  

• DVB-T2

• Ostatní – psi, děti u vchodu

• Diskuse

• Usnesení

Program



Hlasování o programu



Mravenci a jiná havěť v bytech
Desinsekce proběhne ve dnech – 11. a 12. 11 2019
• 11.11. od 17:00 hod. 
• 12. – 7. patro 

• 12.11. od 17:00 hod
• 6. – 1. patro

•Nutnost být doma od 17:00 – nebude se vracet



Mravenci a jiná havěť v bytech
Výskyt štěnic a švábů v Kladně

Dnes to již není záležitost „špíny“ v bytě

Jak zjistíme, že máme v bytě štěnice
• Typické štípance – viz následné foto (zdroj:internet)
• Pasti na štěnice

Leták ve schránkách

Diskrétnost



Mravenci a jiná havěť v bytech



Výměna vodoměrů

V lednu 2020 nám končí platnost vodoměrů

Nové vodoměry – dálkový odečet

Ve spolupráci s SBD Ocelář – máme 3 nabídky

Firmy: IRTN.cz, Ista a Techem

Výbor doporučuje Techem



Výměna vodoměrů
Firma Vodoměra a RS

Cena s DPH
Služby

(cena za 1 rok)
Celkem Výhody/Nevýhody

IRTN.CZ 158 976,00 Kč 0,00 Kč 158 976,00 Kčměření není v nabídce

ista Česká republika s.r.o. 128 774,00 Kč 6 912,00 Kč 135 686,00 Kč
Samostatný (=jiný) rádiový systém,
Nutné uzavření nové smlouvy na rozúčtování

Techem 149 104,00 Kč 6 955,00 Kč 156 059,00 Kč

*Stávající rádiový systém na odečet tepla
*máme smlouvu na rozúčtování
*výpověď by musela být podána do 30.9. tj 3 
měsíce před vyúčtováním



Hlasování o dodavateli vodoměrů



Požární kontrola – věci na chodbách (1)

Jde o porušení:
• Zákona č.133/1985 Sb. O požární ochraně

• Povinnost udržovat volné únikové cesty

• Stanov SVJ – čl.6., bod 4)
• i Domovního řádu – čl.V., bod 14
• Hrozí pokuta pro SVJ až do výše 500 tis. Kč
• Pokuta pro vlastníka bytu až do výše 25 tis. Kč







Požární kontrola – věci na chodbách (2)

Obyvatelé domu berou na vědomí, že umístěním věcí ve 
společných prostorách domu – zejména na chodbách –
porušují Stanovy a Domovní řád SVJ a nesou plnou 
odpovědnost za případné škody s tím související



Požární kontrola – věci na chodbách (3)

!!! Zavírejte dveře na schodiště!!!

Je to ÚNIKOVÁ CESTA!



Požární kontrola – sklepy (4)

Upozornění na opakovaný výskyt „odpadu“
•Kartony, igelity, starý nábytek
•Chemikálie – barvy, kanystry s „NĚČÍM“
•Kazící se potraviny – brambory
•Výzva k odstranění výše uvedených věcí



Suterén – Kolárny (1) 

•Zamykejte za sebou!
• V případě odcizení pojišťovna Vám neuhradí škodu!

•Zhasínejte!
•Zavírejte okna!
•Kolárny – pouze pro kola!



Suterén – Kolárny (2)  

• Dodržujte počet kol, které 
jste nahlásili

• Kola pouze ve stojanech
• Žádné příslušenství v 

kolárně
• Potřebujeme 3.kolárnu?



Ostatní 

•Stav „fondu oprav“ k 30.9. byl 663.803,-Kč (což 
je v souladu s rozpočtem)

•Děti u vchodu

•Psi – opakované znečišťování vchodu do domu



Vaše náměty a dotazy



Připomínáme, že

Kancelář SVJ je otevřena pro Vás 1krát za měsíc

VŽDY V 1. PONDĚLÍ OD 19 – 20 HOD



USNESENÍ Shromáždění



Hlasování o Usnesení 



Děkujeme Vám!


