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Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II,  konané dne 6.12.2012 

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. Jaromír Parobek,  pí. Marie Svozilová,pan Machourek 

Program: 

1. Přivítání účastníků schůze             
2. Volba zapisovatele  
3. Průběžný stav plnění úkolů    
4. Výběrové řízení na pojištění nemovitosti    
5. Prostředky na zimní údržbu nemovitosti     
6. Krádeže a zabezpečení       
7. Program „Zelená úsporám“      
8. Diskuse         
9. Závěr 

 
1) Schůze představenstva byla řádně svolána a řídila se programem, který přítomní členové 
jednohlasně schválili.   
2) Zapisovatelem byla zvolena Ing.Večeřová 
 

3)  Kontrola plnění úkolů  

Ú 1/11/12 - SPLNĚNO -: informovat o těchto pravidlech  správce+ požadovat  prokazatelné urgence 
dlužníků  (aby pohledávky byly vykazovány výhradně za NÁJEMÍKY a po nich také vymáhány  (za 
nezaplacené dluhy podnájemníků si zodpovídají nájemníci!)–SPRÁVCE BYL PŘEDSEDOU 
INFORMOVÁN O POŽADAVKU SBD 

Ú11/10/12 - SPLNĚNO, ZAPSÁNO -Zajištění změn v OR  

Ú 13/10/12 , Ú14/10/12- SPLNĚNO Do doby zápisu statutárů do OR zajištění platebního 
styku=>nový bankovní účet byl ve 12/2012 založen, finanční prostředky z pův.účtu budou 
přesměrovány počátkem ledna na nový účet 

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 ) =>v 12/2012 dořešit dodtaek ke smlouvě o správě ( včetně zajištění platebního 
styku) a účto ponechat dle stávajícího způsobu ( pí.Kudličková)   - TRVÁ 

 Z:p.Koranda,pí.Večeřová 
 

Ú20/10/12 Zajistit nabídky firem k posouzení finanční náročnosti  požadovaných oprav a údržby  
A PŘEDAT POŽADAVKY ODBORNÉ FIRMĚ K POSOUZENÍ A NACENĚNÍ  =>TRVÁ, bude řešeno až na jaře  

 Dle možností všichni 
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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 => V ŘEŠENÍ ( příprava pro členskou schůzi) 

 Koranda 

Ú22/10/12 Zajistit předání aktuálních evidencí členů na MěÚ => TRVÁ 

 Večeřová 

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

 Z: p.Koranda 

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

 Z: p.Koranda 

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 –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 => !!! změna situace => vyvoláno nové jednání na MěÚ k řádnému dořešení 
vlastnických vztahů – více v zápise  => V ŘEŠENÍ  

 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=> 
dojde k aktualizaci číslování b.j.a garáží ; dodatky následně nutno předat na Město ke schválení RM 
=> V ŘEŠENÍ - AKTUALIZACE SMLUV BUDE PROVEDENA AŽ PO DOŘEŠENÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 
S MĚSTEM (viz. 6/8/12)!!! 

 Z: Koranda, Večeřová 

Ú 8/8/12 Řešit  s MěÚ nesrovnalosti týkající se pozemků pod domem  ( parc. č.7801/2) => V 
ŘEŠENÍ  viz. 6/8/12 

      Z: p.Koranda, pí.Večeřová 

Ú 9/8/12 Optimalizace pojištění domu – na základě výběrového řízení a předložených nabídek 
bylo většinou členů představenstva rozhodnuto o pojištění domu u Generalli pojišťovny a.s. => 
UZAVŘÍT POJISTNOU SMLOUVU  S VYBRANOU POJIŠŤOVNOU ; více k tomuto bodu viz. Zápis   

 Z: p.Koranda, Večeřová 
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4) Výběrové řízení na pojištění nemovitosti  

a) K aktualizaci pojistných smluv: 

- na webových stránkách družstva byla zveřejněna  výzva k zaslání nabídek na pojištění domu 
(3271,3272,3273,3277), přičemž byla zadána pouze jediná podmínka, a to pojištění všech 4 
domů (vchodů) u téže pojišťovny - nastavení ostatních podmínek bylo ponecháno plně na 
posouzení  a uvážení každé pojišťovny.  

- Na základě zveřejněné výzvy a  oslovení pojišťoven, s nimiž družstvo doposud 
spolupracovalo, jsme obdrželi 2 nabídky na pojištění nemovitostí, a to od pojišťovny Allianz, u 
které byly doposud pojištěny 2 vchody a od pojišťovny Generalli. Pojišťovna ČSOB, u které 
bylo stávající pojištění 2  vchodů, nabídku nedodala. 

- Zástupci obou pojišťoven byli pozváni na jednání představenstva, aby prezentovali a 
podrobně popsali  své nabídky.   

- První nabídku předložila pojišťovna Generalli a.s. zastoupená panem Kartouskem a paní 
Vašíčkovou- byla předložena  nabídka  kompletního pojištění nemovitosti, včetně pojištění 
škody z držby nemovitosti (10mil) a odpovědnostního pojištění statutárních orgánů; zejména 
byla přehodnocena stávající pojistná částka nemovitosti , dále byla podrobně vysvětlena a 
popsána jednotlivá rizika, která by měla být pojistkou kryta ( podrobně viz.přiložená 
nabídka). V důsledku poskytnutí slev byla nabídnutá cena (28tis) za pojištění nemovitostí  
proti dosavadnímu pojistnému (45tis) výrazně  snížena  

- Druhou nabídku předložila pojišťovna Allianz, zastoupená panem Panzarem – byla 
předložena nabídka kompletního pojištění nemovitosti ve variantě All exklusive, včetně 
pojištění škody z držby nemovitosti (4 vchody po 1mil) , nebylo zahrnuto pojištění 
odpovědnosti statutárních zástupců; taktéž byla přehodnocena stávající pojistná částka 
nemovitosti, přičemž se obě pojišťovny  ve výsledné doporučované pojistné částce téměř 
shodovaly; podrobně byla popsána jednotlivá rizika, která by měla být pojistkou kryta – 
podrobně viz. příloha zápisu;  cena byla zvýhodněna o max.slevy a bonusy, přesto  byla nová 
nabídka (62tis) výrazně dražší než stávající pojištění  (45tis) 

Na základě posouzení předložených nabídek HLASOVALO  představenstvo o uzavření pojistné 
smlouvy - hlasování se z důvodu možného střetu zájmů zdržel pan Panzar a pan Koranda: 

- PRO GENERALLI – 3x - p.Večeřová, p. Číšecká, p. Junáková  
- PRO ALLIANZ POJIŠŤOVNU – x  
- ZDRŽELI SE : p.Panzar, p. Koranda 

USNESENÍ : PŘEDSTAVENSTVO ROZHODLO o uzavření pojistné smlouvy na pojištění 
nemovitostí č.p. 3271 3272, 3273,  3277  s pojišťovnou Generalli a.s. dle předložené 
nabídky ( pojistné 28.172,-; pojištění od 20.1.2013). 

 

5) Prostředky na zimní údržbu nemovitosti  

- materiál pro zimnií údržbu dle požadavků vchodových důvěrníků objednává předseda; požadavky si 
včas hlaste 

- doporučení – raději nepoužívat posypovou sůl, ale písek  

6) Krádeže a zabezpečení  

Představenstvo se snažilo navrhnout společný postup pro zajištění bezbečnosti a ochranu majetku 
nájemníků.Ppo delší diskusi , z níž vyplynulo, že každý vchod má jiné požadavky a potřeby,  bylo 
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rozhodnuto, že každý vchod si nastaví pravidla  zabezpečení individuelně  ( zamykání vchodu, 
požadavky na bezpečnostní  zámky či dveře,…)  

Ú : 1/12/12 – Ve spolupráci s nájemníky nastavit pravidla pro zvýšení bezpečnosti a  ochranu 
majetku v domě  a informovat představenstvo   Z: jednotliví vchodoví důvěrníci 

 

7) Program „Zelená úsporám“ 

Předseda informoval o znovuotevřením programu Zelená úsporám  => v souvislosti s potřebou 
zateplení nejen garáží budou zvažovány možnosti využití  dotací z tohoto programu . 

Ú2/12/12 – požádat  správce Ing.Hučíka, který se v rámci správy zabývá i problematikou dotací, 
aby na některé z následujících schůzí infomoval o možnostech využití dotací pro náš dům 

        Z: Koranda, Večeřová 

8) Diskuse 

a) Darovací smlouvy a aktualizace nájemních smluv 

Připravená darovací smlouva, týkající se převodu nedotovaných b.j. z vvlastnictví Města KM do 
vlastnictví SBD Rybníčky II zatím nebyla ze strany družstva podepsána, jelikož ze smluvní 
dokumentace družstva vyplývá, že při zpracování prohlášení vlastníka v roce 2011 nebylo přihlíženo k 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o Sdružení, uzavřené mezi Městem KM a SBD Rybníčky II, v nemž je mmj. 
uvedeno, že nedotované b.j. a garáže budou ,v případě rozdělení nemovitostí na jednotky 
prohlášením vlastníka , zapsány do výlučného vlastnictví družstva. Prohlášením vlastníka však byly v r. 
2011 i nedotované b.j. a garáže zapsány do spoluvlastnictví Města (51%) a SBD (49%)   a následně se 
chybně zapsané vlastnictví k nedotovaným b.j. mělo řešit  formou darovací  smlouvy mezi Městem 
Kroměříž a SBD Rybníčky II – domníváme se, že tento postup není s ohledem na zmíněný Dodatek č. 1 
správný, družstvu by navíc  vznikly další náklady spojené s převodem (darovací daň 7%). Vedení 
družstva proto znovu vstoupilo do jednání s Městem KM, aby tyto sporné vztahy byly narovnány.   
Vzhledem k tomu se až do doby narovnání situace odkládá také aktualizace nájemních smluv.  

b) ventily na vodu – p.Koranda informoval o nabídce fy. INAST s.r.o. na redukční ventil => nutno 
prověřit požadavek na technické parametry   

Ú 3/12/12 -   prověřit požadavek na technické parametry ventilů  

        Z: p.Parobek 

c) podnět na únik plynu ve vchodě 3277- p.Junáková – => požádat p.Baštince o prověření měřičem 

 

9) Závěr 

Předseda poděkoval všem přítomným za účast . Příští veřejné  jednání představenstva družstva se 
uskuteční 10.1.2013 v 18,00 hod ve vchodě 3271. 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2013 ! 

Zapsala : Ing.Hana Večeřová, MSc., 

V Kroměříži , dne 12.12.2012 


