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Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II,  konané dne 10.1.2013 

Zahájeno: 18,00 hod 

Ukončeno: 20,30 hod 

Přítomni:   Ing. Hana Večeřová, MSc., , Bc.Bronislav Panzar, Michal Koranda 

Omluveni: Mgr. Hana Číšecká, Aneta Junáková 

Hosté:  Bc. Petr Bartoš, pí. Marie Svozilová; p.Minařík; za správce Ing. Hučík 

Program: 

1. Přivítání účastníků schůze    
2. Volba zapisovatele  
3. Průběžný stav plnění úkolů      
4. Diskuse        
5. Závěr 

   

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

3)  Průběžný stav plnění úkolů  

V souvislosti s Ú2/12/12 se jednání představenstva zúčastnil  správce Ing.Hučík, který nejdříve podal 
aktuální informace o rozšíření správcovských služeb dle požadavků Družstva, kdy  na základě Dodatku 
č. 3 ke smlouvě o správě, který byl uzavřen mezi správcem a Družstvem,  bude správce zajišťovat i 
platební styk pro družstvo = >  předány informace o novém bankovním účtu, o  způsobu odděleného 
sledování  fondů oprav dle vchodů, informace o stavu peněžních prostředků na účtě a informace o 
aktuálních pohledávkách - ke dni konání schůze pouze 1 dlužník, který je v podnájemním vztahu => 
opakovaně požádán správce, aby evidence pohledávek a urgence byly směrovány za nájemníkem, 
nikoliv podnájemníkem .  

Dále správce informoval o převzetí účetní dokumentace družstva (archiv)   od účetní = archiv 
účetnictví bude  uložen u správce. 

Ú 1/1/2013 Vyžádat od správce protokol o převzetí a uložení účetní dokumentace a založit 
k dokumentům družstva .      Z: Večeřová 

Ing. Hučík byl požádán také o informace  týkající se možností získání  dotací z nově otevřeného 
programu Zelená úsporám => Ing.Hučík informoval, že konkrétní podmínky se v této chvíli teprve 
připravují a jakmile budou známé, bude nás informovat; do té doby je vhodné zajistit vypracování 
energetického auditu budovy, který by byl  nezbytný pro přípravu  konkrétních návrhů na opatření  
ke zvýšení energetických úspor v domě a následně posouzení možnosti čerpání dotací. Ing. Hučík 
přepošle vedení družstva k posouzení nabídky na vypracování energetického štítku a současně 
zašle k využití formuláře pro pasportizaci domu  (formuláře jsou optimální pro jednotný postup při 
posuzování technického stavu domů - doporučuje jejich využití při soupisu požadavků na opravy a 
údržbu apod.). V rámci diskuse se správcem vznikla otázka technické dokumentace domu 
(dokumenty údajně nebyly vůbec předány správci) => na základě požadavků, které vzniknou 
v souvislosti s přípravou energ.štítku bude potřebná dokumentace vyžádána na stavebním úřadě . 
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Předseda družstva vyslovil poděkování správci za přístup k řešení požadavků družstva, zejména 
poděkoval paní Symerské za výbonou spolupráci. 

 

Ú 1/11/12,  Ú11/10/12,  Ú 13/10/12 , Ú14/10/12,  Ú16/10/12, Ú 9/8/12, Ú2/12/12 - SPLNĚNO  

 

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 

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 => TRVÁ - V ŘEŠENÍ ( příprava pro členskou schůzi) 

 představenstvo 

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

 Večeřová 

Ú 2/8/12+ Ú 3/8/12 Označení park.místa pro invalidy + Řešit možnost nových park.míst za 
domem =>V ŘEŠENÍ    

 Z: p.Koranda 

Ú 6/8/12 + Ú 8/8/12 Narovnání vlastnických  vztahů s Městem, vč. nesrovnalosti týkající se 
pozemků pod domem  ( parc. č.7801/2)=> vyvoláno nové jednání na MěÚ k řádnému 
dořešení vlastnických vztahů – více v zápise z předchozí schůze  => 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  1/12/12 – Ve spolupráci s nájemníky nastavit pravidla pro zvýšení bezpečnosti a  ochranu 
majetku v domě  a informovat představenstvo   Z: jednotliví vchodoví důvěrníci 

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

         Z: p.Parobek 
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Ú4/12/12-  podnět na únik plynu ve vchodě 3277- p.Junáková – => požádat p.Baštince o prověření 
měřičem        Z: p. Junáková 

 

4) Diskuse 

4.1 – úklid společných prostor 3273 - p.Panzar informoval představenstvo, že ve chodě 3273 vyvěsila 
fa .Kroměřížské technické služby k odsouhlasení informaci o navýšení cen poskytovaných služeb – fa. 
KTS na základě požadavků nájemníků vchodu 3273 zajišťuje v tomto vchodě úklid společných prostor-
jedná se o služby pouze pro tento vchod a nájemníci vchodu 3273 si je hradí formou záloh na služby ; 
fa. KTS ceny služeb každoročně navyšuje, a to bez projednání s vedením družstva, což lze považovat 
za nepřijatelné; nejasné jsou také služby zahrnuté ve smlouvě (úklid výtahu, který není; platby za 
úklid chodníků, které jsou ve vlastnictví Města,…) => vyvolat jednání s KTS , optimalizovat smlouvu a  
stanovit pravidla 

Ú2/1/2013 – vyvolat jednání se zástupci KTS a stanovit pravidla pro poskytování úklidových služeb 
=> úpravy smlouvy  , vč. jakékoliv změny  ceny podléhají schválení vedení družstva;  

        Z: Koranda 

4.2 – termín konání členské schůze – bylo dohodnuto, že členská schůze SBD Rybníčky II-družstvo se 
uskuteční v 4-5/2013; do té doby musí představenstvo připravit podklady, které bude nutné 
projednat =zařadit na program schůze představenstva 

Ú3/1/2013 – připravit   podklady k pro jednání členské schůzi  2013 

        Z: představenstvo 

4.3 – stavební úpravy v domě a provádění úprav narušujících vzhled budovy   – v rámci diskuse bylo 
řešeno, že mnoho z nájemníků nerespektuje zákaz provádění zásahů do vnějšího pláště budovy a 
provádění úprav narušujících vzhled budovy   bez souhlasu družstva (zasklívání balkonů; satelity;) =>  

Ú 4/1/2013 - informovat nájemníky prostřednictvím vývěsek ve vchodech, co není povoleno a 
zahrnout do aktualizace nájemních smluv => návrh zpracuje představenstvo   

Z: představenstvo+vchodoví důvěrníci 

Ú 5/1/2013 – nájem bytu zvláštního určení v č.p. 3272 – v souladu se Smlouvou o sdružení a 
dotačními podmínkami požádat Město Kroměříž o sdělení, zda neeviduje žádost tělesně postižené 
osoby o nájem bytu zvláštního určení . 

        Z: Večeřová 

 

5) Závěr 

Předseda poděkoval všem přítomným za účast . Příští veřejné  jednání představenstva družstva se 
uskuteční 7.2.2013 v 18,00 hod ve vchodě 3271. 

 

Zapsala : Ing.Hana Večeřová, MSc., 

V Kroměříži , dne 20.1.2013 


