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Zápis č. 1-2017 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 16.5.2017 

 
Přítomni:  Hájková, Strakošová, Baronová, Puklová, Šebelová, Frydryšková, Hlista, Heryan, 

Mušec, Makán (plná moc paní Makánové), Palaky, Kaděrová, Lauermann, Guňková, 
Tomek 

Omluveni:  Stibor, Pietras 
Nepřítomni:  Zatloukalová, Šeligová, Lešnovský 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program schůze: 

 
1. Zahájení schůze, kontrola usnesení minulé schůze  
2. Seznámení s hospodařením družstva  
3. Shrnutí událostí od minulé schůze  
4. Bezpečnost v domě a škody na majetku  
5. Informace o změně rozúčtování nákladů na teplo  
6. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace  
7. Jednání s ČEZ – odkup pozemku  
8. Různé:  
- Změna úklidové firmy  
- Udržování dvora  
- Výjezd ze dvora-výtka policie  
- Parkování ve dvoře  
9. Volná diskuze a připomínky  
10.Závěr, usnesení 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.Zahájení schůze, kontrola usnesení minulé schůze: 
Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných členů je 
15 (včetně PM), schůze je tedy usnášenischopná. 
 
2. Seznámení s hospodařením družstva 
Stav pokladny:  12.971,- Kč, Stav bankovního účtu: 268.861,- Kč,  stav spoř.účtu:  401.584,- Kč. 
Celkem 683.416,- Kc. Do konce splátek výtahu zbývá: 345.616,- Kč (v roce 2019). 
 
3. Shrnutí událostí od minulé schůze 
 
V roce 2016 (začátek roku 2017) jsme provedli: 

- rekonstrukci balkónů včetně zasklení.  Přízemním bytům byla vyplacena náhrada, odsouhlasená 
na minulé schůzi – průměrnou cenou zasklení 1 kusu lodžie - 16 tis. Kč na byt. 

- byl objednán projekt  na kanalizaci u firmy Koneko. Podařilo se snížit jeho cenu na 60 tis. Kč. 

- společně jsme vysadili živý plot, část nám zničili obyvatelé ubytovny, proto jsme letos dosadili 
dalších několik kusů.  

- po osobní intervenci  paní Baronové na Úřadu města byla odstaněna višeň.  Okrasný strom 
náhradou za višeň zasadit sami nesmíme, jde o pozemek Města.  

- parkování na dvoře – vyznačení míst reflexní barvou zatím nebylo provedeno. 

- byla dokončena oprava střechy - položen nový (nyní hliníkový) plech na spoj mezi domy. 

- byla opravena brána, která se zadírala,  proveden servis elektrického připojení , bodce na bránu a  
následně nátěr brány. 

- byla poslána žádost na Veolii, aby provedli změnu smlouvy na pronájem domovní předávací 
stanice (stará smlouva je se státním podnikem Zásobování teplem, který již neexistuje). Bylo 
sděleno, že smlouva je platná,  jde o nástupnictví, a tak veškerá práva a povinnosti přecházejí. 
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Rovněž jsme požádali o zvýšení ceny za pronájem místnosti – bylo nám sděleno, že na 
nemovitosti je věcné břemeno, proto nelze údajně uzavírat na prostor nájemní vztah. Náhrada za 
věcné břemeno se podle zákona platí všem vlastníkům ve stejné výši. Není možné zaplatit víc než 
190 Kč za m2.  

- musela se nechat opravit zničená mříž na půdu V7, kterou někdo brutálně ohnul. 

- proběhla brigáda na dvoře (úklid, uhrabání štěrku, nátěr opravené mříže na půdu V7) 

- u firmy Duda jsme nechali provést aktuální  kamerový průzkum kanalizace pod domy pro potřeby 
projektanta.  V kanalizační šachtici Výst.7 před výtahem se rychleschnoucím betonem zvedlo 
dno, aby voda rychleji odtékala a nedržel se tam kal, který smrdí. 

 
Změny, ke kterým došlo od r.2016 dosud: 

- Pan Stibor mladší nabyl členský podíl od otce, kde žije s přítelkyní a její dcerou. 

- Pan Lešnovský pronajal byt panu Cholakovovi s rodinou. Nájemní smlouva byla uzavřena na 1 rok 
do 1. května 2017 dle stanov.  Smlouva nebude dále prodloužena – p. Lešnovský byl  informován. 
Pan Tomek provedl změnu vstupního kódu k bytu pana Lešnovského. 

- Paní Puklová věnovala družstvu  sekačku. 

- Pan Tomek požádal o svolení k rekonstrukci koupelny. Představenstvo schválilo. 

- Paní Kaděrová pronajala byt dceři s rodinou. 

- Podnájemníci paní Zatloukalové se odstěhovali. 
 
 
4. Bezpečnost v domě a škody na majetku 
 

- Co se týká bezpečnosti v domě, je třeba pokračovat v zamykání dveří po 20.hodině. Stále jsou 
případy, že se dveře nedovřou, v noci zůstává odemčeno. Nebuďme lhostejní, jde o náš majetek a 
bezpečí. 

- Na  Výstavní 5 byl ukraden keramický květináč s okrasným stromem. 

- Na Výstavní 7 někdo brutálně ohnul mřížové dveře na půdu. Musely se odvézt do dílny narovnat 
a svařit. 

- Na Výstavní 7 někdo prorazil díru do dveří ze dvora.  Asi při stěhování. 

- Letos v únoru se brána musela znovu opravovat – někdo  polámal nejen železo, ale i celý motor 
v hodnotě 11 tisíc korun!   Paní Baronová  věc vyřizovala na policii a zajistila pojistné plnění od 
pojišťovny.  

- Vzhledem k nárůstu vloupání a škodních událostí navrhujeme  instalovat bezpečnostní kamery se 
záznamem.  Poptali jsme firmy, které se tímto zabývají, neboť je třeba dodržet určitá pravidla. 

o P. Baronová poptala několik firem, požadavek byl:   8 kamer: přední vchod, zadní vchod, 
na bránu, dvůr. Nabídku poslaly 3 firmy. Nejlevnějsí nabídka: Kamery Ostrava – 44.550,- 
Kč. (vč. DPH), včetně záznamového zařízení.  

o Bude nutno zajistit:  oznámení na Úřad pro ochranu osobních údajů, umístit na vchodové 
dveře oznámení, že jsou zde nainstalovány kamery.  Kamery nebudou směřovat do bytů, 
pouze na společné prostory.  

o p. Lauermann zjistí více info o legislativě 
o p. Baronová zkonzultuje s panem Tomkem aktuální nabídky 
o Budeme zjišťovat více informací, na příští schůzi se projedná schválení/zamítnutí vybrané 

nabídky. Hlasování, o zájmu dalšího zjišťování informací a nabídek ke kamerám: 
Pro:  15 
Proti:    0 
Zdrželi se:      0 
Členové družstva odhlasovali, že zájem o další zjišťování informací a nabídek ke 
kamerám mají. 
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5. Informace o změně rozúčtování nákladů na teplo 
 
Od roku 2016 platí nový způsob rozúčtování nákladů na teplo. Tento nový způsob má eliminovat stav, 
aby se některé byty nechaly vytápět sousedními  a nebo naopak se nešetřilo energií. Zohledněny jsou 
také byty střešní a boční. Dle nové vyhlášky si může družstvo zvolit podíl základní a spotřební složky u 
rozúčtování tepla takto:  30:70, 40:60, 50:50 nebo ponechat používaný poměr dosud. V roce 2016 
jsme měli poměr 40:60.  
Hlasování o poměru rozúčtování tepla na rok 2017 a dále:  Návrh:  30:70, přičemž 70 podle měřičů. 
Pro:  14 
Proti:    0 
Zdrželi se:   1 
 
 
6. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace  
 
Je hotový  projekt na vnější kanalizaci, byli obesláni dotčení správci sítí k vyjádření, bude podána 
Žádost o územní rozhodnutí na Město.   
 
Při stavbě nové kanalizace se provedou v domě tyto práce: 

- Potrubí na Výstavní 7 – nyní je zakopáno pod podlahou, nově povede nad podlahou podél zdi, 
vyvede se přes zeď do dvora (je to levnější varianta o cca 50 tisíc Kč, než měnit trubky v hloubce 
pod podlahou a rozkopat celý sklep).  Odpad z WC uklízečky bude řešen čerpadlem.  Optimální 
návrh provedla na vyžádání firma Duda-kanalizace. 

- Odpadní vody z koupelen a kuchyní  nepovedou stávající cestou pod zemí před hlavní vchod V7 
do zaasfaltované jímky, ale rovněž do dvora. Jímka před výtahem i vchodem se zasype.  

- Potrubí na Výstavní 5 – již nyní je vedeno přes zeď do dvora.  

- Zasype se šachtice ve sklepě V5 (po pravé straně od výtahu) – je nefunkční. 

- Kanalizace venku povede pouze dvorem a přes bránu k nové přípojce. 

- Přitom  se provede zahlušení potrubí pod zemí Výst.7 betonem, kvůli potkanům a zápachu. 

- Firma na zhotovení kanalizace se zatím nevybírá, předběžně jednáno s firmou Duda (byla nám 
doporučena)  a dále chceme jednat s dodavatelem prací pro Město, pokud by to bylo pro nás 
výhodnější. 

- Co zatím není dořešeno je dešťová voda – nějaké trubky vedou z půdy dolů, zjistí se až při 
výkopech, kam je napojeno. Také se bude muset vyčistit kanál na dvoře pro odtok vody a napojit 
na kanalizaci. 

 
7. Jednání s ČEZ – odkup pozemku  
 
Proběhlo jednání s ČEZem– správou majetku  ohledně povolení kopání na jejich pozemku. Žádost za 
nás podala projekční firma KONEKO  Dále se musí zapsat kanalizace jako věcné břemeno, poplatek je 
cca 50 tis. Kč (dosud věcné břemeno nebylo zapsáno).  Bez toho bychom nedostali povolení od 
Města. 
Při jednání došlo na otázku odprodeje pozemku. Jedná se o 551 m2 - ostat.plocha-zeleň (dle cenové 
mapy je cena 1.600m2, na vjezdu 1.470/m2). Bude probíhat jednání s ČEZem o odprodeji a ceně 
pozemku.  Doporučujeme pozemek odkoupit. Na nákup by se použil úvěr či hypotéka. 
 
Hlasování:  Začít jednání s ČEZem o odprodeji pozemku: 
Pro:  15 
Proti:    0 
Zdrželi se:   0 
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8. Různé:  
a) Změna úklidové firmy  
Firma Ekostav Moravia nám vypověděla smlouvu na úklid. Od května zajištěna nová úklidová služba – 
paní Bravencová. Úklid bude ve  čtvrtek, cena na byt 100/měs.  Zvlášť bude účtován úklid po malířích 
a rekonstrukcích společných prostor. UPOZORNĚNÍ: pokud budete dělat rekonstrukce ve svých 
bytech a neuklidíte po sobě,  firma si zaúčtuje nad rámec běžného úklidu – 150-230Kč/hod. a částka 
bude naúčtována obyvatelům  rekonstruujícího bytu.  Můžete si ale i úklid při rekonstrukci objednat 
u firmy, která nám úklid provádí. 
 
b) Udržování dvora  
Je potřeba se domluvit  na údržbě dvora mimo brigádu, která bývá až na podzim. Dvůr celé léto 
zarůstá plevelem a  keři kolem plotu, štěrk se auty sjíždí, také prská na dlažbu před vchody. Další věc 
– odhrabávání sněhu v zimě, úklid navátého listí, papírů – není možné, aby to dělali jen jedni a titéž 
lidé. 
Alternativy řešení: 
1.Na základě výzvy představenstva na nástěnce se přihlásí dobrovolníci, kteří práce provedou. 
V případě, že to nebude fungovat, další alternativy: 
2.Dohodnout odměnu pro členy BD, kteří se přihlásí na konkrétní požadavek prací. 
3.Nebo sjednat někoho z venku, kdo za úplatu bude práce provádět. 
 
Členové družstva se dohodli na variantě č. 1 – výzva na nástěnce. 
 
c) Výjezd ze dvora-výtka policie  
Pan Tomek byl zastaven policií při vyjíždění ze dvora.  Prý se dopustil dopravního přestupku. Údajně 
bychom si měli na magistrátu nechat zlegalizovat výjezd nějakou dopravní značkou (jakou to neřekli)  
měl by tam být také seznam vozidel, která parkují na dvoře.  Příště by to řešili pokutou. 
Dle našeho názoru: Vjezd ze dvora  byl sice již před vznikem družstva, nicméně – není to náš majetek.   
Dle nových zákonů: Připojení sjezdu z komunikace na pozemek povolují speciální stavební úřady - 
odbory dopravy městských úřadů. K žádosti je nutné přiložit projekt vypracovaný oprávněnou osobou 
a vyjádření vlastníka komunikace a dopravního inspektorátu Policie ČR. Stavbu vjezdu poté schvaluje 
obecný stavební úřad, kde jedním z podkladů pro jeho rozhodování je právě rozhodnutí dopravního 
úřadu o připojení vjezdu. Jiný způsob pro legální zřízení vjezdu na pozemek bohužel neexistuje... 
Dokud pozemek nebude ve vlastnictví Bytového družstva, nemůžeme nic podnikat. 
 
d) Parkování ve dvoře  
Ve dvoře parkuje čím dál víc cizích aut. Při úsporném parkování by bylo možné umístit 20 aut s tím, že 
dvě malá auta by stála před stromem. Záleží to ale na disciplíně řidičů při parkování . Je třeba stavět 
se úsporně – nenechávat zbytečně velké místo mezi auty, nechat mezeru pro malá auta před 2 
stromy, přemýšlet při parkování. Rovněž na dvoře by neměly parkovat cizí vozidla. 
 
9. Volná diskuze a připomínky  

- Paní Baronová navrhla koupit hromádku štěrku na dvůr – kvůli bláta. Nosí se do domů i do aut. 
Nebylo podpořeno ze strany členů. 

- Některé služby nejsou zahrnuty v předpisech nájmu , jiné již nejsou aktuální (úklid, pojistné, 
odměny představenstvu…).  Chceme uvést předpisy do reálného stavu? Hlasování: 
Pro:    0 
Proti:   15 
Zdrželi se:                 0 
Předpisy se zatím ponechají v původním stavu. 
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- Přišla nabídka internetu a televize společnosti PODA. Musely by se ale do domu zavést jejich 
kabely. Jsou o něco levnější než UPC, avšak nemají TV programy v HD a některé programy 
v nabídce chybí.  Po dokoupení těchto programu jsou dražší než UPC.  
Ze strany členů není zájem.  

- Připomínáme některé povinnosti členů:  hlásit všechny změny o počtech bydlících, u stavebních 
úprav oznámit  předem písemně a dodržovat vyjádření předsednictva, u pronájmu bytů předem 
požádat o schválení družstva- doložit nájemní smlouvu na 1 rok a na každý další rok. 

- Dále je potřeba číst informace na nástěnkách. Neházet pečivo ptákům, láká to do sklepů potkany. 
Stále se odhazují nedopalky na dvůr – používejte na to nádoby na oknech. 

- Výhledově: bude nutné postupně provést opravit sklepů – podlahy a omítky.  Podlahy jsou místy 
hliněné, někde je jen betonová mazanina, voda vzlíná, omítky odpadávají, cihly se drolí. 

- Dotaz pana Hlisty:  bude někdy možný odkup bytu do osobního vlastnictví? Odpověď: ne, 
družstvo to před 3 lety neodsouhlasilo. V případě velkého zájmu většiny nájemníků můžeme opět 
tuto otázku na schůzi otevřít a znovu nechat hlasovat.  
 

10. Závěr, usnesení 
 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny níže uvedené body: 

- Pokračovat ve zjišťování informací a nabídek na kamerový systém 

- Rozúčtování tepla v poměru 30:70 

- Vstoupení do jednání s ČEZem o odprodeji pozemku (dvora) 

- Ponechat původní Předpisy nájmu 
 

 
 
Zapsala: Gabriela Hájková 
Ostrava: 16.5.2017 


