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Zápis č. 1-2016 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 15.3.2016 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Šeligová, p. Puklová, p. Guňková (PM za 

p.Guňku), p. Šebelová, p. Lauermann (PM za paní Lauermannovou), p. Heryán (PM za 
paní Heryánovou), p. Palaky, p. Pietras,  p. Frydryšek (PM za p.Frydryškovou), p. 
Tomek, p. Hlista, p. Mušcová,  p. Makán  - přišel v 2. polovině schůze -  (PM za  p. 
Makanovou) 

 PM za paní Zatloukalovou – napsaná na p. Baronovou 
 
Omluveni:      p. Kaděrová, 
 
Neomluveni:  p. Lešnovský,  p. Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
3. Oprava a zasklení lodžií – výběr firmy 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Volba místopředsedy 
6. Smlouvy o výkonu funkce 
7. Různé:  

a) Výsadba živého plotu 
b) Zabezpečení domů 
c) Parkování ve dvoře 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

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

 
V uplynulém období bylo provedeno: 

- oprava střechy (na jaře bude  ještě provedena výměna plechů nad dilat. spárou mezi 
domy) 

- oprava vývodu kanálu do jímky na Výstavní 5 
- zajištěna instalace vlastního elektroměru pro Veolii – aby mohli mít samostatné 

vyúčtování 
- zajištěna oprava dveří do Veolie, nyní máme volný přístup k ventilům topení 
- zabezpečena brána do dvora - navařeny botce (brána bude na jaře natřena) 
- proběhla brigáda na dvoře 
- provedena výměna vodoměrů, další výměna bude v roce 2021 (za 5 let) 
- opraveny dveře ve sklepě Výstavní  7 po vloupání - nové zámky,oplechování, opraveny 

dveře i ve sklepě Výstavní 5.  
- oprava dveří strojovny výtahu ve vchodě č. 7 – nešly zavírat 

 
 
 

 Znovu bylo apelováno na přítomné, aby se nepouštěl nikdo cizí do domů. Kontrolovat, že     
 vchodové dveře dobře docvaknou. Zhasínat ve sklepě, často se svítí ve sklepě vchod č. 7.  
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     Návrh:   nainstalovat ve sklepě také světla na pohybová čidla.  
     PRO: 1 – p. Palaky      PROTI:  14             ZDRŽELI SE:   0 

 
2. P. Baronová seznámila schůzi se stavem prostředků družstva a nechala kolovat  soupis výdajů 

za období od minulé schůze. Celkem hotovost družstva k dnešnímu dni činí 1.197.591 Kč.  
Stav spořicího účtu1.001.419 Kč,   stav běžného účtu:  189.635 Kč,   stav pokladny 6.537 Kc 
Splátky výtahu budou do roku 2019, zbývá splatit 518.424,- Kč. 

 
 
3. Oprava a zasklení balkónů: 

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení na opravu lodžií. Bylo navrženo zasklení 
bezrámovým systémem všech lodžií (zamezení zatékání vody - viz živelná událost v srpnu 
2015, kdy byly zatopeny přes balkóny i společné prostory /chodby/, zamezení tvorby plísní 
v přilehlých místnostech k balkonům, snížení spotřeby tepla.  Dále je nutno opravit 
oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  
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p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  
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7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 
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oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  



3 
 

p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  
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7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 
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Zápis č. 1-2016 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 15.3.2016 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Šeligová, p. Puklová, p. Guňková (PM za 

p.Guňku), p. Šebelová, p. Lauermann (PM za paní Lauermannovou), p. Heryán (PM za 
paní Heryánovou), p. Palaky, p. Pietras,  p. Frydryšek (PM za p.Frydryškovou), p. 
Tomek, p. Hlista, p. Mušcová,  p. Makán  - přišel v 2. polovině schůze -  (PM za  p. 
Makanovou) 

 PM za paní Zatloukalovou – napsaná na p. Baronovou 
 
Omluveni:      p. Kaděrová, 
 
Neomluveni:  p. Lešnovský,  p. Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
3. Oprava a zasklení lodžií – výběr firmy 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Volba místopředsedy 
6. Smlouvy o výkonu funkce 
7. Různé:  

a) Výsadba živého plotu 
b) Zabezpečení domů 
c) Parkování ve dvoře 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

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

 
V uplynulém období bylo provedeno: 

- oprava střechy (na jaře bude  ještě provedena výměna plechů nad dilat. spárou mezi 
domy) 

- oprava vývodu kanálu do jímky na Výstavní 5 
- zajištěna instalace vlastního elektroměru pro Veolii – aby mohli mít samostatné 

vyúčtování 
- zajištěna oprava dveří do Veolie, nyní máme volný přístup k ventilům topení 
- zabezpečena brána do dvora - navařeny botce (brána bude na jaře natřena) 
- proběhla brigáda na dvoře 
- provedena výměna vodoměrů, další výměna bude v roce 2021 (za 5 let) 
- opraveny dveře ve sklepě Výstavní  7 po vloupání - nové zámky,oplechování, opraveny 

dveře i ve sklepě Výstavní 5.  
- oprava dveří strojovny výtahu ve vchodě č. 7 – nešly zavírat 

 
 
 

 Znovu bylo apelováno na přítomné, aby se nepouštěl nikdo cizí do domů. Kontrolovat, že     
 vchodové dveře dobře docvaknou. Zhasínat ve sklepě, často se svítí ve sklepě vchod č. 7.  
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     Návrh:   nainstalovat ve sklepě také světla na pohybová čidla.  
     PRO: 1 – p. Palaky      PROTI:  14             ZDRŽELI SE:   0 

 
2. P. Baronová seznámila schůzi se stavem prostředků družstva a nechala kolovat  soupis výdajů 

za období od minulé schůze. Celkem hotovost družstva k dnešnímu dni činí 1.197.591 Kč.  
Stav spořicího účtu1.001.419 Kč,   stav běžného účtu:  189.635 Kč,   stav pokladny 6.537 Kc 
Splátky výtahu budou do roku 2019, zbývá splatit 518.424,- Kč. 

 
 
3. Oprava a zasklení balkónů: 

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení na opravu lodžií. Bylo navrženo zasklení 
bezrámovým systémem všech lodžií (zamezení zatékání vody - viz živelná událost v srpnu 
2015, kdy byly zatopeny přes balkóny i společné prostory /chodby/, zamezení tvorby plísní 
v přilehlých místnostech k balkonům, snížení spotřeby tepla.  Dále je nutno opravit 
oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  
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p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  

 
 
 



6 
 

7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 
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Zápis č. 1-2016 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 15.3.2016 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Šeligová, p. Puklová, p. Guňková (PM za 

p.Guňku), p. Šebelová, p. Lauermann (PM za paní Lauermannovou), p. Heryán (PM za 
paní Heryánovou), p. Palaky, p. Pietras,  p. Frydryšek (PM za p.Frydryškovou), p. 
Tomek, p. Hlista, p. Mušcová,  p. Makán  - přišel v 2. polovině schůze -  (PM za  p. 
Makanovou) 

 PM za paní Zatloukalovou – napsaná na p. Baronovou 
 
Omluveni:      p. Kaděrová, 
 
Neomluveni:  p. Lešnovský,  p. Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
3. Oprava a zasklení lodžií – výběr firmy 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Volba místopředsedy 
6. Smlouvy o výkonu funkce 
7. Různé:  

a) Výsadba živého plotu 
b) Zabezpečení domů 
c) Parkování ve dvoře 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

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

 
V uplynulém období bylo provedeno: 

- oprava střechy (na jaře bude  ještě provedena výměna plechů nad dilat. spárou mezi 
domy) 

- oprava vývodu kanálu do jímky na Výstavní 5 
- zajištěna instalace vlastního elektroměru pro Veolii – aby mohli mít samostatné 

vyúčtování 
- zajištěna oprava dveří do Veolie, nyní máme volný přístup k ventilům topení 
- zabezpečena brána do dvora - navařeny botce (brána bude na jaře natřena) 
- proběhla brigáda na dvoře 
- provedena výměna vodoměrů, další výměna bude v roce 2021 (za 5 let) 
- opraveny dveře ve sklepě Výstavní  7 po vloupání - nové zámky,oplechování, opraveny 

dveře i ve sklepě Výstavní 5.  
- oprava dveří strojovny výtahu ve vchodě č. 7 – nešly zavírat 

 
 
 

 Znovu bylo apelováno na přítomné, aby se nepouštěl nikdo cizí do domů. Kontrolovat, že     
 vchodové dveře dobře docvaknou. Zhasínat ve sklepě, často se svítí ve sklepě vchod č. 7.  



2 
 

     Návrh:   nainstalovat ve sklepě také světla na pohybová čidla.  
     PRO: 1 – p. Palaky      PROTI:  14             ZDRŽELI SE:   0 

 
2. P. Baronová seznámila schůzi se stavem prostředků družstva a nechala kolovat  soupis výdajů 

za období od minulé schůze. Celkem hotovost družstva k dnešnímu dni činí 1.197.591 Kč.  
Stav spořicího účtu1.001.419 Kč,   stav běžného účtu:  189.635 Kč,   stav pokladny 6.537 Kc 
Splátky výtahu budou do roku 2019, zbývá splatit 518.424,- Kč. 

 
 
3. Oprava a zasklení balkónů: 

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení na opravu lodžií. Bylo navrženo zasklení 
bezrámovým systémem všech lodžií (zamezení zatékání vody - viz živelná událost v srpnu 
2015, kdy byly zatopeny přes balkóny i společné prostory /chodby/, zamezení tvorby plísní 
v přilehlých místnostech k balkonům, snížení spotřeby tepla.  Dále je nutno opravit 
oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  
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p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  
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7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 
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Zápis č. 1-2016 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 15.3.2016 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Šeligová, p. Puklová, p. Guňková (PM za 

p.Guňku), p. Šebelová, p. Lauermann (PM za paní Lauermannovou), p. Heryán (PM za 
paní Heryánovou), p. Palaky, p. Pietras,  p. Frydryšek (PM za p.Frydryškovou), p. 
Tomek, p. Hlista, p. Mušcová,  p. Makán  - přišel v 2. polovině schůze -  (PM za  p. 
Makanovou) 

 PM za paní Zatloukalovou – napsaná na p. Baronovou 
 
Omluveni:      p. Kaděrová, 
 
Neomluveni:  p. Lešnovský,  p. Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
3. Oprava a zasklení lodžií – výběr firmy 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Volba místopředsedy 
6. Smlouvy o výkonu funkce 
7. Různé:  

a) Výsadba živého plotu 
b) Zabezpečení domů 
c) Parkování ve dvoře 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

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

 
V uplynulém období bylo provedeno: 

- oprava střechy (na jaře bude  ještě provedena výměna plechů nad dilat. spárou mezi 
domy) 

- oprava vývodu kanálu do jímky na Výstavní 5 
- zajištěna instalace vlastního elektroměru pro Veolii – aby mohli mít samostatné 

vyúčtování 
- zajištěna oprava dveří do Veolie, nyní máme volný přístup k ventilům topení 
- zabezpečena brána do dvora - navařeny botce (brána bude na jaře natřena) 
- proběhla brigáda na dvoře 
- provedena výměna vodoměrů, další výměna bude v roce 2021 (za 5 let) 
- opraveny dveře ve sklepě Výstavní  7 po vloupání - nové zámky,oplechování, opraveny 

dveře i ve sklepě Výstavní 5.  
- oprava dveří strojovny výtahu ve vchodě č. 7 – nešly zavírat 

 
 
 

 Znovu bylo apelováno na přítomné, aby se nepouštěl nikdo cizí do domů. Kontrolovat, že     
 vchodové dveře dobře docvaknou. Zhasínat ve sklepě, často se svítí ve sklepě vchod č. 7.  



2 
 

     Návrh:   nainstalovat ve sklepě také světla na pohybová čidla.  
     PRO: 1 – p. Palaky      PROTI:  14             ZDRŽELI SE:   0 

 
2. P. Baronová seznámila schůzi se stavem prostředků družstva a nechala kolovat  soupis výdajů 

za období od minulé schůze. Celkem hotovost družstva k dnešnímu dni činí 1.197.591 Kč.  
Stav spořicího účtu1.001.419 Kč,   stav běžného účtu:  189.635 Kč,   stav pokladny 6.537 Kc 
Splátky výtahu budou do roku 2019, zbývá splatit 518.424,- Kč. 

 
 
3. Oprava a zasklení balkónů: 

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení na opravu lodžií. Bylo navrženo zasklení 
bezrámovým systémem všech lodžií (zamezení zatékání vody - viz živelná událost v srpnu 
2015, kdy byly zatopeny přes balkóny i společné prostory /chodby/, zamezení tvorby plísní 
v přilehlých místnostech k balkonům, snížení spotřeby tepla.  Dále je nutno opravit 
oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  
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p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  
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7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 
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Zápis č. 1-2016 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 15.3.2016 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Šeligová, p. Puklová, p. Guňková (PM za 

p.Guňku), p. Šebelová, p. Lauermann (PM za paní Lauermannovou), p. Heryán (PM za 
paní Heryánovou), p. Palaky, p. Pietras,  p. Frydryšek (PM za p.Frydryškovou), p. 
Tomek, p. Hlista, p. Mušcová,  p. Makán  - přišel v 2. polovině schůze -  (PM za  p. 
Makanovou) 

 PM za paní Zatloukalovou – napsaná na p. Baronovou 
 
Omluveni:      p. Kaděrová, 
 
Neomluveni:  p. Lešnovský,  p. Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
3. Oprava a zasklení lodžií – výběr firmy 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Volba místopředsedy 
6. Smlouvy o výkonu funkce 
7. Různé:  

a) Výsadba živého plotu 
b) Zabezpečení domů 
c) Parkování ve dvoře 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

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

 
V uplynulém období bylo provedeno: 

- oprava střechy (na jaře bude  ještě provedena výměna plechů nad dilat. spárou mezi 
domy) 

- oprava vývodu kanálu do jímky na Výstavní 5 
- zajištěna instalace vlastního elektroměru pro Veolii – aby mohli mít samostatné 

vyúčtování 
- zajištěna oprava dveří do Veolie, nyní máme volný přístup k ventilům topení 
- zabezpečena brána do dvora - navařeny botce (brána bude na jaře natřena) 
- proběhla brigáda na dvoře 
- provedena výměna vodoměrů, další výměna bude v roce 2021 (za 5 let) 
- opraveny dveře ve sklepě Výstavní  7 po vloupání - nové zámky,oplechování, opraveny 

dveře i ve sklepě Výstavní 5.  
- oprava dveří strojovny výtahu ve vchodě č. 7 – nešly zavírat 

 
 
 

 Znovu bylo apelováno na přítomné, aby se nepouštěl nikdo cizí do domů. Kontrolovat, že     
 vchodové dveře dobře docvaknou. Zhasínat ve sklepě, často se svítí ve sklepě vchod č. 7.  
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     Návrh:   nainstalovat ve sklepě také světla na pohybová čidla.  
     PRO: 1 – p. Palaky      PROTI:  14             ZDRŽELI SE:   0 

 
2. P. Baronová seznámila schůzi se stavem prostředků družstva a nechala kolovat  soupis výdajů 

za období od minulé schůze. Celkem hotovost družstva k dnešnímu dni činí 1.197.591 Kč.  
Stav spořicího účtu1.001.419 Kč,   stav běžného účtu:  189.635 Kč,   stav pokladny 6.537 Kc 
Splátky výtahu budou do roku 2019, zbývá splatit 518.424,- Kč. 

 
 
3. Oprava a zasklení balkónů: 

Byla podána zpráva o průběhu výběrového řízení na opravu lodžií. Bylo navrženo zasklení 
bezrámovým systémem všech lodžií (zamezení zatékání vody - viz živelná událost v srpnu 
2015, kdy byly zatopeny přes balkóny i společné prostory /chodby/, zamezení tvorby plísní 
v přilehlých místnostech k balkonům, snížení spotřeby tepla.  Dále je nutno opravit 
oplechování pod balkony – netěsní. Provedeno výběrové řízení, poptáno 7 firem, zúčastnily se  
4 firmy.. 
Paní Baronová provedla srovnání.  
Ve výběrovém řízení se požadovalo vyčíslení částky za „zábradlí“- ve správné výšce, přepážku 
mezi balkóny a  oplechovani balkónů, +  druhá částka za zasklení balkónů. Nebyly poptány 
nové dlaždice.  

 
Nejlépe cenově vychází nabídka firmy DARK. Balkóny a zasklení od této firmy bylo 
umožněno prohlédnout p. Baronové a Hájkové v Ostravě – Výškovicích, nejlepší dojem ze 
všech prohlédnutých. 
Práce by se prováděly z lešení, tzn. nemusí se zpřístupňovat byty. Odhad prací cca 2 týdny.  
Neni nutné ohlášení ani stavebni povoleni, jen se na stavební úřad nahlásí název systému, který 
použijeme – musí být certifikovaný.  

 
Cenová nabídka firmy DARK:  
- cena lodžií bez zasklení cca  342 tis na všechny balkóny, včetně oplechování a lešení 
- cena zaskleni: 18 tis za větší balkón,  14 tis za menší balkón = celkem 260 tis zasklení všech    
16-ti balkónů 
Družstevníci navrhují zjistit cenu příčky mezi balkóny z Ytongu. Představenstvo bylo 
požádáno zjistit, zda toto může zajistit firma DARK – jaká by byla cenu, event. zjistit, lze-li 
zajistit u jiné firmy – v případě, že by cena příčky mezi balkóny z Ytongu vycházela výrazně 
levněji (včetně ukotvení, perlinky, omítky, apod.), pak by družstvo bylo raději pro tuto levnější 
variantu. V případě, že cena nebude vycházet výrazně rozdílně, nebo firma DARK nebude 
schopna stěnu z Ytongu zajistit ani přes své subdodavatele, nebo bylo-li by velmi 
komplikované sjednotit práce firmy provádějící přepážku z Ytongu s firmou DARK, pak 
družstvo odsouhlasilo  variantu skleněné příčky, z původního návrhu firmy DARK.  
 
Stav účtu v tuto chvíli cca 1 200 000, i po provedení  oprav a zasklení balkónů bude na účtě 
dostatek finančních prostředků (cca 600 tis). 
 
Diskuse družstevníků: 
p. Hlista namítl, že balkónyny nejsou společný prostor a navrhuje pouze opravu balkónů, 
předsedkyně oponovala, že  balkóny jsou součástí domu.  
P. Tomek navrhuje instalaci rolet pro byty bez balkónů, jako kompenzaci.  
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p. Lauerman navrhuje finanční kompenzaci pro byty, které nemají balkóny, v hodnotě poloviny 
z ceny balkónů..  
p. Musšová navrhuje jen opravit balkóny, bez zaskleni, neboť je to považováno za 
nadstandard.. 
p. Palaky navrhuje kompenzaci ve výši (celková cena mínus oprava balkónů) = ve výši 
zasklenní. 

 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů, včetně zasklení, od firmy DARK, v ceně  602 tis. 
Kč: 
PRO :   12                   PROTI:   4                 ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní  o realizaci nových balkonů od firmy DARK,  BEZ zasklení: 
PRO :   5                     PROTI:   11               ZDRŽELI SE:   0 
 
Hlasovaní pro kompenzaci přízemním bytům ve výši prům.částky na zasklení: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
Hlasovaní o zadání tohoto projektu firmě DARK: 
PRO :   16                    PROTI:   0               ZDRŽELI SE:   0 

 
    Odhlasována realizace nových balkónů včetně zasklení, od firmy DARK. 

               Termin realizace:  duben, květen 2016 
 

 
Představenstvo požádáno o zjištění cen za venkovní rolety od firmy DARK. Zájem by měli 
paní Šeligové a pan Tomek. Informovat pak všechny družstevníky. Zjistit cenu za 1 okno 
s elektrickým i manuálním ovládáním.  
 

 
4. Zpráva o průběhu zjišťování vnější kanalizace:  

Paní Baronová zjistila následující: 
- investor kanalizace na ulici Výstavní je Magistrát města Ostravy 
- územni rozhodnuti už Město Ostrava má, teď vyřizují stavební povolení 
- je pravděpodobné, že by akce mohla začít za cca 2 roky, neboť je to i v zájmu OVaKu 
-     na internetu-úřední desce- je vyvěšen rozpočet Magistrátu, tam můžeme sledovat průběh 

zařazení akce do rozpočtu – tedy i termín výstavby 
   -     Město není ochotno podílet se na napojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na kanalizaci 

města. 
-     BD Výstavní 5a8 musí sepsat s ČEZ věcné břemeno – nejsou žádné dokumenty o tom, zda    
       někde figuruje současné věcné břemeno (kanalizace BD na pozemku ČEZ) 
-     projekt kanalizace Výstavní ul. je prováděna firmou KONEKO 
 
Návrh představenstva – oslovit projektanty firmy KONEKO o vypracování celého projektu 
připojení kanalizace BD Výstavní 5a7 na městskou kanalizaci ul. Výstavní. 
Projektanti firmy KONEKO  navrhují nechat napojení kanalizace ve dvoře, pak rovně přes 
bránu až k cestě a pak rovnou připojení na kanalizaci města (pod silnící Výstavní). Jeví se jako 
nejsnadnější a nejlevnější řešení. 
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Projektanti firmy KONEKO mohou zařídit i  veškerá povoleni – zjistit jestli by mohli oslovit i 
ČEZ. Cena projektu se odhaduje na cca   100 tis 
p Palaky požádán o zjištění  konkrétní osoby na ČEZu, koho pak požádat o povoleni prací na 
nové kanalizaci na dvoře BD Výstavní 5a7. 
 
Hlasovaní zda-li oslovit firmu KONEKO a zadat projekt na připojení vnější kanalizace 
BD    Výstavní 5a7 na kanalizaci Výstavní, do maximální ceny 120 tis Kč: 
PRO:  16                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 

 
 
5. Ukončení volebního období: 

Představenstvo funguje ve stávajícím složení již 3 roky. Podle zápisu č. 2/2014 ze dne 
13.5.2014   by mělo být ukončeno fungování představenstva v současném personálním složení 
k dnešnímu dni. 
P. Strakošová, p. Baronová  a p. Hájková navrhly pokračovat v tomto složení v představenstvu 
družstva na období do  22.5. 2019 (5 let od doby podpisu nových stanov družstva a zápisu do 
OR), pokud nebude nikdo proti. 

 
    Hlasování:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

6. Smlouvy o výkonu funkce 
Tento bod se nedopatřením opomněl projednat na schůzi, proto p.Strakošová a p.Baronová 
obešly osobně 16.-17.3. členy družstva a nechaly hlasovat písemně: Správou bytů nám bylo 
sděleno, že dle změněné legislativy a vyjádření právničky je předsednictvo družstva povinno 
uzavřít s družstvem smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy jsou připraveny, po schválení 
členskou schůzí budou uzavřeny. Členové souhlas stvrdili svým podpisem. Podpisová listina 
bude založena společně se zápisem a prezenční listinou.  
 
Hlasování: souhlas se sepsáním Smlouvy o výkonu funkce s předsedou a oběma     
místopředsedy – stávajícími i budoucími: 
PRO:  16                  PROTI      0              NEBYLI ZASTIŽENI:   4     
                                                                    (p.Hlista,p.Makán,p.Stibor,p.Lešnovský) 

 
 

7. Různé: 
 
a) Výsadba živého plotu:   

   Město slibilo, že asi do 3 let by mělo provést výsadbu živého plotu na Výstavní ulici. 
Navrh družstva:  koupit vlastní sazenice (do 3 tisíc korun) a nasadit. (bylo schváleno již na 
předchozí schůzi).  
Zahradnictvi by nám pomohlo něco vybrat, aby to bylo vhodné (předchozí telef. domluva) 
 
Hlasování o koupi vlastních sazenic a zasazení živého plotu: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
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Pomoc se sázením sazenic a odstranění starých keřů nabídli: 
p. Strakošová, p. Hlista, p. Lauermann, p. Frydryšek, p. Hájková, p. Baronová, p. Puklová, p. 
Šebelová       
Informovat výše uvedené členy družstva cca 14 dní předem. 
p. Lauerman pomůže vykopávat, může přinést rýč a krumpáč.  
p . Frydryšek může přinést rýč a krumpáč 
Družstvo má lopatu, motyku a krumpáč. 
Předpokládaný termín: začátek dubna 
 
 

b)   Zabezpečení domu:    
Jak bylo na minulé schůzi dohodnuto, vchody se zamykají po 20 hod., situace je výrazně lepší.  
P. Tomek zjišťoval situaci s elektronickým zamykáním vstupních dveří. V našich vstupních 
dveřích jsou uvnitř velké mezery, má obavu, že systém nebude fungovat, musel by se k tomu 
vyjádřit zámečník.  
Sada na 1 dveře vyjde cca 10-11 tis bez práce + lišty, dráty + přivedení elektřiny. Elektřina by 
se musela přivést do zámku i rámu dveří  
Cena by byla okolo 15 tis na 1 dveře.  
 
Firma ASSA Abloy (koupili firmu Hasil),  firma BERA (koupili FAB) – tyto firmy by asi byli 
schopni provést výměnu zámku. Pan Frydryšek slíbil zjistit možnost jiného řešení u firmy 
ASSA. 

 
  
Hlasování o návrhu představenstva: rozhodnutí o montáži nových zámků zatím odložit, a 
pokračovat v zamykání hl. dveří po 20h: 
PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
Poznámka:  hlasování se zúčastnil již i pan Makán. 
 
 

c) Parkování ve dvoře: 
     je čím dál tím víc aut, které parkují ve dvoře. Mají družstevníci návrh, jak tuto situaci řešit? 
     Návrhy družstevníků: 
     - p. Palaky navrhl nechávat mezeru mezi auty, při parkování u plotu s Tchasem – nedá se tam   

potom vytočit 
     - do prostoru mezí plotem s Tchasem a prvním topolem se vejdou 4 auta  
     - mezi dvěmi úzkými topoly parkovat 2 auta KOLMO, ne šikmo 
     - p. Hlista navrhuje parkovani kolmo všude – družstevníci argumentují, že se pak nedá vyjet, 

nemohly  by pak parkovat auta podél domu 
     - p. Puklová navrhla  přiřadit konkrétní parkovací místo konkrétnímu bytu  - nebylo dále 

diskutováno 
     - Finální návrh:  vyznačit reflexni barvou na sokl (nebo na štěrk na zem)   parkovaci mista.  Pan  

    Frydryšek přislíbil koupit reflexní barvu, pan  Palaky  přislíbil, že provede nástřik ve  
    spolupráci s panem Lauermannem. Termín provedení:  v den výsadby živého plotu  
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7. Volná diskuse: 
a. Nelepit nálepky na schránky, nevyvešovat na vstupní dveře či schránky žádné plakáty. Použít 

k tomu nástěnky. Lístky na schránky (změna pošty, nevhazování letáků) – požádat paní 
Baronovou nebo Hájkovou o poskytnutí nálepky, které máme k dispozici. 

b. Stížnosti na stavební práce pana Stibora: rekonstrukce trvá příliš dlouho, rušení nočního 
klidu. Upozornit pana Stibora písemně, aby nerušil noční klid, aby práce o víkendech 
probíhaly v rozumných hodinách, aby zamykal a zhasínal ve sklepě, omezil hluk a uklízel po 
stavebních úpravách nepořádek na chodbách a ve výtahu.  

c. P. Pietras vznesl dotaz ohldně výskytu plísně. Plíseň se vyskytuje na stěnách také u paní 
Zatloukalové. Doporučeno často větrat, nedávat nábytek blízko těchto stěn, topit. 
p. Hlista zmínil, že u sebe doma použil nátěr speciální barvou proti plísni (neprůhlednou) – 
zn. Maxitherm. 

 
8. Usnesení 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

 
Opravu lodžií a jejich zasklení – oslovení firmy DARK 
Zjištění možnosti zděnné příčky – pokud by tato varianta byla levnější 
Kompenzaci přízemním bytům 
Zadání projektu napojení kanalizace firmě KONEKO 
Pokračování stávajícího představenstva na další období 
Uzavření Smluv o výkonu funkce členů předsednictva 
Vysazení sazenic živého plotu 
Pozastavení zajištění bezpečnost. elektronického zamykaní vstupních dveří – zatím se bude   
jen zamykat 
Vyznačení parkovacích míst na našem dvoře reflexní barvou  
Zaslání dopisu panu Stiborovi   
 

 
   Hlasování o usnesení:  

PRO:  17                  PROTI      0              ZDRŽELI SE:   0 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    17.3.2016 


