
Zápis č. 1-2015 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 26.1.2015 
 
Přítomni:  p. Šeligová, p. Šebelová, p. Baronová, p. Tomek, p. Hájková, p. Puklová,    
  p. Zatloukalová, p. Guňka, p. Heryan,  p. Lauermannová, p. Palaky,   

p. Kaděrová, p. Frydryšková, p. Mušec,  p. Strakošová, p. Lešnovský 
 
Omluveni:     p. Pietras, p. Hlista, p. Velecká 
 
Neomluveni:  pan Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze  
2. Představení nového správce – Správa bytů a nemovitostí – Ing. Alena Grafová 
3. Spínací hodiny na noční proud 
4. Sklep - elektroinstalace 
5. Sklep – úpravy společné místnosti – výběrové řízení 
6. Chodba – stavební úpravy + malování – výběrové řízení 
7. Různé: 
 - Dalkia 
 - Liftcomp 
 - Fillreal 
 - Rozvodné skříně 
 - Výměna zvonků, rezavých krytek elektro, Světla na pohybová čidla 
8. Volná diskuze a připomínky  
9. Závěr, usnesení 

 

1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných 
členů je  16, schůze je tedy usnášeníschopná.  

 
2. Informace o ukončení spolupráce se správcem Fillreal a zahájení spolupráce s novým správcem 

Správa bytů a nemovitostí od 1.1.2015.  Předání dokladů od firmy Fillreal neproběhlo bez 
problémů, Fillreal odmítl provést roční vyúčtování. Toto roční vyúčtování provede za úhradu 
nový správce. 
Představení zástupce firmy Správa bytů a nemovitostí – Ing. Aleny Grafové. Paní Grafová 
představila firmu, její historii, informovala o úředních hodinách i sídle firmy. Kontaktní 
informace jsou vyvěšeny na nástěnkách obou vchodů. 
 

3. Při opravě elektrorozvaděčů bylo zjištěno, že někteří nájemníci mají hodiny na přepínání 
vys./níz.tarifu jen v bytech, tzn. tyto hodiny zřejmě nereflektují nízké sazby ČEZu. Návrh: 
elektrofirma Zomber projde všechny byty a zkontroluje propojení s hodinami v rozvaděči. U 
těch bytů, které to nemají v pořádku, bude provedena oprava (připojení na elektroměr 
v elektrorozvaděči) 

Hlasování:  PRO: 12,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE:  4 -  Puklová, Guňka, Heryan, Mušec 
 

4. Sklepy elektroinstalace: 

Je nutno vytvořit zásuvku ve sklepě  přivést elektřinu z rozvaděče, z důvodu přívodu na 
průtokový ohřívač + zásuvka do nové „jednací“ místnosti. Odhad ceny celkem cca 8700,- Kč.  



Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 
 
Dalkia – vyzvat je, ať si zařídí v rozvodné skříni vlastní elektroměr. Družstvo je ochotno to 
zajistit i samo a nechat to Dalkii proplatit.  

Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 

Požadavek nájemníků ať máme klíče od místnosti Dalkie, pak nutná změna smlouvy. 

 

5. Sklepy – úprava společných místností – Výstavní 7: 
vytvoření jednací místnosti - probourat příčku mezi dvěmi menšími místnostmi napravo, 
odstranění všech betonových a jiných předmětů, vyspravení podlah, nové omítky, zazdění 
jedněch dveří 

vytvoření prostoru pro paní uklizečku: z bývalé místnosti s WC, instalace průtokového 
ohřívače, výlevky, police na čistící prostředky 

vytvoření archivu:  bude zde skříň na uchování archivací 

Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 

 

6. Úprava chodeb (kolem schodiště nové kachličky, oprava schodů, oprava uražených rohů stěn, 
odstranění lítacích dveří v přízemí), vymalování. 

Proběhlo výběrové řízení na úpravu sklepů i chodeb, včetně malování.  Jako nejlepší a 
nejlevnější nabídka byla vybrána firma  Rekonstrukce Morava – cena: cca 185.000,- Kč (cena 
obsahuje úpravy v bodě 5 i 6 tohoto zápisu pro oba vchody) 
 
Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 

 
 
7. Různé: 

a) Od ledna 2015 je již měřena spotřeba tepla pomocí nových měřičů 
b) Světla na chodbách vyměněna za světla na pohybová čidla, byly vyměněny a sjednoceny 

zvonkové vypínače u bytů, přidány světla u sklepů a před vchody. Stálé svícení lze zapnout 
v rozvaděči – po dobu stálého svícení svítí zelená kontrolka. Byly vyměněny kryty el. 
vedení na chodbách. 

c) Byly odstraněny nefunkční radiatory na chodbách, byly vyměněny štítky na schránkách i 
zvoncích u vchodových dveří 

d) Firma Liftcomp provedla opláštění výtahů a odstranění posledních závad. Servis výtahů 
přešel trojstrannou dohodou, z firmy Liftcomp na firmu OTIS, za stávajících podmínek. 
Kontakty na dispečink se nemění. 

e) Byl zakoupen vyšší žebřík, bude v budoucnu uložen ve společné místnosti ve sklepě, zatím 
je k dispozici u paní Baronové. Bude sloužit k výměně žárovek na chodbách, úklidu, apod.  

f) Rozvaděče na chodbách byly opraveny, natřeny, opatřeny bezpečnostními nálepkami. Klíče 
od rozvaděčů (stejné pro oba vchody) jsou k dispozici u paní: Baronové, Hájkové, Hlistové 
a Strakošové 
 



g) Na Dalkii byla zaslána žádost o úpravu tepelného výkonu a snížení plateb za teplo. I přes 4 
urgence dosud nemáme vyjádření, přišlo jen oznámení, že se na žádosti pracuje. Nedošla 
ani dohoda o ceně na rok 2015, ani zálohový kalendář. Firma Dalkia změnila název na 
Veolia.  

h) Ve sklepích na Výstavní 7 se objevily stopy po krysách/potkanech, bude objednána 
deratizace na oba vchody.  

i) Kanál ve sklepě na Výstavní 7 (před výtahovými dveřmi) velmi zapáchá. Je možné, že je 
již nefunkční. Návrh: nechat zjistit stav kanálu, případně jeho zaslepení nebo alespoň 
takové zakrytí, které by zamezilo zápachu. 
 
Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 

j) Firma Vodař – sjednána na havariní službu - nefunguje dle představ, není ochotna přijet 
odpoledne, večer, o víkendech... Návrh na změnu dodavatele – oslovením nových firem + 
výpověď firmě Vodař: 

Hlasování:  PRO: 16,   PROTI: 0,   ZDRŽELI SE: 0 

  

8. Volná diskuse: 
a)  Pan Palaky má požadavek na vykrytí „špatného úhlu“ na schodišti (druhé schodiště při 

chůzi cestou dolů) – bude projednáno s panem Šebelou 
b) Nechat seřídit/opravit vstupní dveře obou vchodů – zcela nedovírají, při velkém větru jimi 

profukuje 
c) Ve výtahu na Výst.7 nefunguje displej. 

. 
  
USNESENÍ: 
 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 
1. Prověření, zda-li mají všechny byty správné napojení na hodiny v rozvaděči – přepínání na noční 

proud 
2. Vytvoření elektroinstalace ve sklepě 
3. Oslovení Dalkie, aby si zajistitla vlastní elektroměr v rozv. skříni 
4. Zahájení rekonstrukce společných místností ve sklepě Výstavní 7 
5. Zajištění oprav/úprav a malování na chodbách 
6. Sklep – prověření kanálu a jeho úprava 
7. Výpověď firmě Vodař 

 
      Hlasování o usnesení: všichni PRO 

 
 
 
 
 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava  26. ledna 2015 


