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Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II,  konané dne 8.11.2012 

Zahájeno: 18,00 hod 

Ukončeno: 20,30 hod 

Přítomni:   Ing. Hana Večeřová, MSc., Mgr. Hana Číšecká, Aneta Junáková, Bc.Bronislav Panzar, 

Michal Koranda 

Hosté:  Bc. Petr Bartoš, Ing. Peter Trnčík, Ing. Jaromír Parobek,  pí. Marie Svozilová,pan 

Machourek 

Program: 

1. Přivítání účastníků             
2. Volba zapisovatele  
3. Informace o hospodaření 1-9/2012 
4. Kontrola plnění úkolů   
5. Návrh interních pravidel pro financování oprav a údržby  
6. Diskuse        
7. Závěr 

 
Ad 1) Schůze představenstva byla řádně svolána a řídila se programem, který přítomní členové 
jednohlasně schválili.  Termín schůze byl proti původnímu plánu o týden posunutý, a to na základě 
požadavku předsedy družstva. 
 
Ad 2) Zapisovatelem byla zvolena Ing.Večeřová 
 
Ad3)  Informace o hospodaření za 1-9/2012 

- Detailní přehled o čerpání FO, zústatků fondu k 30.9.2012 a pohledávkách za dlužníky jsou 
přílohou zápisu ( podklady zpracované f. Ing.Hučíka)  

- je požadováno, aby pohledávky byly vykazovány výhradně za NÁJEMÍKY a po nich také 
vymáhány  (za nezaplacené dluhy podnájemníků si zodpovídají nájemníci!) –v současné době 
jsou evidovány dluhy za podnájemníky (nájemce p.R=>dluhy na 2 b.j. -podnájemníci 
pí.B.,p.M.); s výjimkou uvedeného neevidujeme dlužné pohledávky 

Ú 1/11/12 : informovat o těchto pravidlech  správce+ požadovat  prokazatelné urgence dlužníků 

        Z: Večeřová 
 

- informace o uskutečněných výdajích za 1-9/2012 –evidováno dle jednotlivých vchodů  
(výdaje za vedení účetnictví; správa domu; revize HP; revize plyn; daň z nemov.; pojištění; 
DPP; právní služby; SBD Dolmen (?-prověřit); doména; bank.výpisy; JMP) 

  
 
Ad 4) Kontrola plnění úkolů 

o Ú 10/10/12 Připravit konkrétní návrh na využití spol.prostor k projednání 
členské schůzi => byl proveden  předběžný průzkumu názorů  nájemníků ve vchodě 
3271 k využití prostor sušárny jako kanceláře družstva ( viz. v dotazník, který je 
přílohou zápisu  - 8xPRO; 1xPROTI; 2zdrž.) => na základě nejednotného stanoviska 
NEBUDE JIŽ DÁLE ŘEŠENO 
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o Ú11/10/12 Projednat s Mgr.Vraníkovou zajištění změn v OR => návrh na zápis 

změn statutárních orgánů  do OR , včetně aktuálního znění stanov bylo 13.11:2012 
odesláno na Krajský soud v Brně ); zápis lze očekávat do týdne; nutno sledovat DS 
pro případ požadavků na doplnění 

Z: Večeřová 

o Ú 13/10/12 Do doby zápisu statutárů do OR zajištění platebního styku=>TRVÁ 
 Z: pí.Číšecká 

o Ú14/10/12 Zajistit nabídku bankovních služeb=>lze řešit až po zápisu do  
OR=>TRVÁ 

 Z: p.Koranda 
o Ú15/10/12 Prověřit možnost ukončení smlouvy s účetní firmou => viz.plnění k   

Ú16/10/12 
o Ú16/10/12 Zajistit nabídku na zajištění komplex.správcovských služeb => nabídka 

od Ing.Hučíka byla předána-  nutno vyhodnotit s ohledem na současnou úroveň 
služeb (po osobním jenání místopředs. s účetní firmou byly poskytované účetní 
služby vyhodnoceny jako velmi kvalitní za dobrou cenu ) =>TRVÁ 

 Z:p.Koranda,pí.Večeřová 
o Ú17/10/12 pozvánky na jednání  vč.programu písemně i na www=>TRVÁ 

 Z: p.,Koranda, pí.Večeřová 
o Ú18/10/12 Požadavky na zveřejnění informací na webových stránkách předávat 

na email družstva=>TRVÁ 
 Všichni, průběžně 

o Ú19/10/12 Zmapovat současný technický stav   domu  -  shromáždit přehled 
závad a požadavky na opravy v jednotlivých bytech a vchodech a požadavky předat 
předsedovi do 15/10/2012 =>SPLNĚNO  -  jednotliví vchodoví důvěrníci shromáždili 
od nájemníků požadavky na opravy a údržbu a předali k představenstvu 
k vyhodnocení =>  v požadavcích se vyskytují především požadavky na odstranění 
závad na balkonech - padající omítka z balkonů; oprava dlažby balkon; vadná 
hydroizolace balk., …=>   SEPSAT POŽADAVKY  ZA CELÉ DRUŽSTVO A PŘEDAT 
ODBORNÉ FIRMĚ K POSOUZENÍ A NACENĚNÍ ;  přes zimu již nelze opravy realizovat-
připravit na jaro 2013, resp.co nejdříve - viz. Ú 20/10/12 

 
o Ú20/10/12 Zajistit nabídky firem k posouzení finanční náročnosti  požadovaných 

oprav a údržby  A PŘEDAT POŽADAVKY ODBORNÉ FIRMĚ K POSOUZENÍ A NACENĚNÍ  
=>TRVÁ 

 Dle možností všichni 
o Ú21/10/12 Připravit návrh interních pravidel pro financování oprav a údržby => 

Ing.Trnčík zpracoval návrh pravidel pro financování oprav a údržby ( viz.příloha 
zápisu)  - k tomuto bodu následně vedena diskuse, a to především s ohledem na 
rozdílné názory na financování oprav balkonů => členské schůzi budou předloženy 
k rozhodnutí 2 varianty -. 

 1) úhrada nákladů na opravy balkonů, vč. oprav dlažby  z FO;    
 2) úhrada nákladů na opravy balkonů, s výjimkou oprav dlažby  z FO   ;  

shoda v tom, že opravy „za dveřmi bytu“ hradí nájemníci (vyjma společných rozvodů 
apod., které jsou  v prohlášení vlastníka označeny jako „společné“) => předložit  
návrh pravidel k projednání členské schůzi 

 Koranda 
o Ú22/10/12 Zajistit předání aktuálních evidencí členů na MěÚ => TRVÁ 
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 Pí. Číšecká 

Ú 2/8/12 Označení park.místa pro invalidy =>TRVÁ   

 Z: p.Koranda 

Ú 3/8/12 Řešit možnost nových park.míst za domem =>TRVÁ   

 Z: p.Koranda 

Ú 4/8/12 Projednat možnost označení „Obytná zóna“ => bylo projednáno na odboru dopravy 
MěÚ a na základě poskytnutých informací vyhodnoceno jako nereálný požadavek , 
stejně tak požadavek na případné zpomalovací retardéry => NEBUDE DÁLE ŘEŠENO 

Ú 5/8/12 Oprava zádveří 3277 a 3271 zahrnuto do plánu oprav  

Ú 6/8/12 Narovnání vztahů u 2 „nedotovaných bytů“ – dle informace pí.Svozilové je záležitost 
po zdlouhavých a komplikovaných  jednáních téměř  dořešena - Zastupitelstvo města záležitost 
projednalo a schválilo narovnání majetkových vztahů formou  darovací smlouvy –smlouvy připravuje 
právník Města na náklady Města  => dotčené 2 bytové jednotky  budou následně ve 100% vlastnictví 
družstva;   NUTNO ZAJISTIT  DOŘEŠENÍ TÉTO  ZÁLEŽITOSTI !, včetně souvisejích změn (katastr, 
náj.smlouvy,..) => návrh darovací smlouvy byl předán k družstvu k připomínkování => k podpisu 
dojde po zápisu statutárů do OR => TRVÁ 

 Z: p.Koranda, pí.Večeřová 

Ú 7/8/12 Aktualizace nájemních smluv ve vazbě na Prohlášení vlastníka – v důsledku zápisu 
Pohlášení vlastníka stávající smlouvy neodpovídají stavu dle KN (čísla b.j.) a je nutné je aktualizovat 
=> s Mgr.Janštovou, která zpracovávala Prohlášení , bude projednána příprava dodatků k nájemním 
smlouvám a následné předložení ke schválení Radě města a příprava k podpisu nájemníkům => na 
základě požadavku ze strany družstva zaslala Mgr.Janštová nabídku na aktualizaci smluv ( celkem 
20tis.+DPH); prohlášení vlastníka bylo  vyhotoveno za cenu schválenou všemi družstevníky a ve 
schválenem  rozsahu, přičemž   aktualizace NS nebyla předmětem těchto služeb)=> bylo rozhodnuto, 
že vyhotovíme dotatky NS „vlastními silami“ => dojde pouze k aktualizaci číslování b.j.a garáží ; 
dodatky následně nutno předat na Město ke schválení RM 

 Z: Koranda, Večeřová 

Ú 8/8/12 Řešit  s MěÚ nesrovnalosti týkající se pozemků pod domem  ( parc. č.7801/2) => 
TRVÁ       Z: p.Koranda, pí.Večeřová 

Ú 9/8/12 Optimalizace pojištění domu –  z praktického hlediska se jeví optimální pojistit celý 
dům u jedné pojišťovny ; nutno  posuzovat také s ohledem na možné  lhůty  ukončení  stávajících 
smluv  => projednat s vedením „sousedních“ SBD  možnost konsolidace pojištění domu a zajistit 
nabídky pojištění  a příp. připravit výběrové řízení => na www zveřejněna informace o VŘ na pojištění 
domu – nabídky do konce 11/2012 na adresu družstva ; více k tomuto bodu viz. DISKUSE => TRVÁ 

 Z: p.Koranda, p.Panzar, 
příp.další dle možností 

Ad 5) Návrh interních pravidel pro financování oprav a údržby 

Viz. Úkol  Ú21/10/12 a samostatný materiál zpracovaný Ing.Trnčíkem, který je přílohou zápisu 
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Ad 6) Diskuse  

a) K aktualizaci pojistných smluv: 

ve snaze zabránit vypovězení stávající pojistné smlouvy u Allianz, a to jako reakci na 
rozhodnutí představenstva o aktualizaci pojištění domu s cílem nastavit optimální podmínky, 
konsolidovat pojistné slouvy  a formou výběrového řízení vybrat nejvhodnější nabídku 
pojištění domu,   p.Panzar osobně  inicioval podpisovou  akci na téma „Přeji si, aby bytový 
dům zůstal i nadále pojištěn u Allainz pojišťovny“  - pan Panzar oslovil některé vybrané  členy 
družstva a požádal o souhlas s výše uvedeným -   podpisový arch (viz.příloha zápisu) v rámci 
diskuse předložil představenstvu a požádal o uvedení do zápisu, že podepsaní členové 
družstva trvají na stávající pojistné smlouvě u Allianz. Na tuto akci pana Panzara reagovala 
místopředsedkyně p.Večeřová s dotazem, proč nebyli s touto anketou  osloveni všichni 
členové družstva –> pan Panzara oslovil jen nájemníky vchodů pojištěných u Allianz a některé 
z těchto členů záměrně oslovit nechtěl ( o vyjádření nebyli požádáni: MUDr.Kucián, 
Ing.Večeřová, Ing.Parobek, Mgr.Pecina, Mgr.Čišecká, p.Čajka, pí. Koutná) – ostatní nájemníci 
v uvedených v chodech s trváním pojistné smlouvy souhlasili, byť většina z nich podmínky 
pojistné smlouvy nezná . 

- Předseda sdělil, že informace o výběrovém řízení na pojištění domu byla zveřejněna na www 
družstva a každý (včetně pana Panzara) tak může své nabídky na pojištění nemovitostí 
družstva podat do konce listopadu 2012 – z nabídek, které družstvo obdrží, bude vybrána ta, 
která bude nejlépe vyhovovat potřebám družstva, a to nejen z pohledu ceny, ale zejm. krytí 
rizik, pojistných podmínek apod.  

b) Požadavky na drobné výdaje  

- P.Panzar vznesl požadavek na odsouhlasení nákupu nářadí na úklid => bylo rozhodnuto, že 
veškeré požadavky na drobné výdaje budou před jejich uskutečněním emailem zaslány 
předsedovi družstva k odsouhlasení a následně lze proplatit ; neschválené výdaje nebudou 
propláceny 

c) Nabídka na vodní filtry AQUINA – p.Panzar předal k posouzení zmíněnou nabídku=> nebude 
v současné době řešeno 

d) kontakty na nájemníky pro případ nenadálých situací  – vchodovým důvěrníkům bylo uloženo, 
aby nájemníky požádali o kontaktní tel.čísla a příp. sdělení kontaktu pro případ , kdy nebudou 
k zastižení  

e) diskuse k parkovacím místům – ve vazbě na úvahu o rozšíření parkovacích ploch u domu vznesla 
p.Junáková připomínku, že podle ní není vhodné, abychom si v okolí domu zeleň likvidovali dalšími 
park.místy a s rozšíření park. stání nesouhlasí   

 

Ad 7) Závěr 

Předseda poděkoval všem přítomným za účast . Příští veřejné  jednání představenstva družstva se 
uskuteční 

dne 6.12.2012 v 18,00 hod ve vchodě 3271. 

Zapsala : Ing.Hana Večeřová, MSc., 

V Kroměříži , dne 12.11.2012 


