
 

 

 

ZÁPIS ze shromáždění SVJ Hřebečská čp. 2638  
konaného dne 23. dubna 2019 

 
Datum konání: 23. dubna 2019                                             Zahájení v 19:00 hodin 
Uživatelů celkem...........76             
Vlastníků b. j. celkem……… 66                                                   Členů SBD celkem:…10 
Přítomno ....50 (viz prezenční listina)                                                                           Přítomno .....10 (viz Plná 
moc SBD) 

Program shromáždění: 
1. Výsledky hospodaření 2018 
2. Rozpočet 2019 
3. Revitalizace suterénu  

4. Ostatní  
5. Diskuse 
6. Usnesení  

 
Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 
 
Shromáždění bylo usnášení schopné. Plnou moc poskytli vlastníci: Kroupa, Kubová, 
Sedláková a SBD Ocelář za  (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 výsledky hospodaření za rok 2018. Na účtu 
dlouhodobé zálohy („fondu oprav“) byl zůstatek k 31.12.2018 ve výši 1.324.195,- 
Kč. Výsledky hospodaření             byly schváleny všemi hlasy přítomných. 

3. Rozpočet na rok 2019 je v odhadované výši 2.319.655,- Kč. Největší část bude 
čerpána na dokončení revitalizace suterénu. Konečný zůstatek k 31.12.2019 by 
měl být ve výši 836.155,- Kč.  Rozpočet byl schválen všemi hlasy přítomných. 

4. Přítomní byli seznámeni s průběhem prací na revitalizaci suterénu. Práce jsou 
v konečné fázi, zbývají pouze začišťovací práce a malování. Automatické dveře 
budou ještě „doladěny“ tak, aby to vyhovovalo našim požadavkům. Fakturu 
uhradíme až po odstranění všech nedostatků. 

5. Pro velký zájem budujeme 2. kolárnu. Musíme dokoupit a namontovat další 
stojany na kola. Po dokončení budete informování a zájemcům předáme klíče. 

6. V suterénu budou umístěné další kamery. 
7. Nové prostory v suterénu si zaslouží patřičnou starostlivost, zejména proto, že je 

teď budeme využívat kvůli kolárnám, ale i u sklepů chceme mít čisto. Výbor 
proto navrhl, aby suterénní prostory 4 x ročně uklízela profesionální firma. 
Návrh byl schválen většinou hlasů přítomných. 

8. Úklid v domě - Ing. Dolejšová seznámila přítomné se skutečností, že paní na 
úklid mají ve smlouvě POUZE standardní úklid, a NE ÚKLID PO STAVEBNÍCH 
PRACÍCH. Přesto na požádání výboru průběžně uklízely s tím, že jim na schůzi 
schválíme „nějakou“ odměnu. Kdyby nám průběžně prováděla úklidové práce 
úklidová firma, tak bychom se „nedoplatili“. Pokud budou probíhat stavební 
práce v domě, musíme počítat s tím, že se tady nebude všechno lesknout. 



 

 

9. Připomínky k úklidu přednesla paní Doušová, která vyjádřila nespokojenost 
s úklidem ve 2. patře. V závěru tohoto bodu shromáždění odsouhlasilo 
mimořádnou odměnu pro paní, které uklízí náš dům. 

10. Shromáždění schválilo mimořádnou odměnu i pro členy výboru za jejich činnost 
počas obou 2 let rekonstrukce domu. 

11.Shromáždění přijalo 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 SVJ 
Karel Matějů v.r. – člen 
 
V Kladně dne 23.4. 2019 


