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Zápis č. 1/2018 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 19.11.2018 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Makán (PM),  p. Šeliga, p. Frydryšková, p. Šebelová, p. 

Mušcová, p. Puklová, p. Nyklová, p. Matzová, p. Palaky, p. Tomek, p. Pietras, p. Guňka 
 
Omluveni:        p. Kaděrová, p. Stibor, p. Heryan,  p. Lauermann 
 
Neomluveni:   p. Zatloukalová 
 

Program schůze:  
1. Zahájení schůze, kontrola usnesení minulé schůze 
2. Seznámení s hospodařením družstva a schválení účetní závěrky za rok 2017 
3. Shrnutí událostí od minulé schůze 
4. Informace o stavu zajištění rekonstrukce vnější kanalizace 
5. Nutnost úpravy předpisů nájmů od 1.1.2019 
6. Různé: 

a. Odstranění topolů 
b. Doplnění kamery 
c. Úprava výpočtu spotřeby tepla  
d. Parkování, upozornění na další problémy 
e. Termín brigády 

7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 
________________________________________________________________ 

 
1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných členů je 15 

(včetně PM), schůze je tedy usnášeníschopná.  
 

Kontrola usnesení minulé schůze: 

• Instalace kamerového systému v obou vchodech a na dvoře byla provedena p.Tomkem 

• Internetová  a TV služba od firmy PODY byla nainstalována  

• Průběžná informace o pozemku- dvoru  – budeme se zabývat  v dalším bodu programu – o kanalizaci 

2. Seznámení s hospodařením družstva – p.Baronová nechává kolovat výdaje družstva od minulé schůze, stav 
financí, náklady na topení, přehled spotřeby elektřiny a ceny vodného a stočného pro vaši informaci. 

 
Ke schválení účetní závěrky družstva za r.2017: hospodářský výsledek byl: zisk 6.651 (skládá se z poplatků za 
převody bytů, bankovní úroky, poplatky Veolie za nájem místnosti).  Zisk navrhujeme převést do fondu oprav. 

 
Hlasovaní  o schválení převodu zisku do Fondu Oprav: 
PRO :     15                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 

 
3. Shrnutí události od minulé schůze: 
 
Žádné větší práce se neprováděly. 
Bylo provedeno seřízení oken a balkonových dveří a vyměněny děravé dešťové svody. 
Od srpna máme novou paní uklízečku - paní Eliz – (rovněž z firmy Best Ostrava). 
 
 



2 

 

 
4. Kanalizace vnější:  
Stavební povolení na kanalizaci je schváleno, smlouva s dodavatelem firmou Duda je podepsaná. Magistrát již 
vybral dodavatele veřejné kanalizace - firmu KR Ostrava (nejlevnější nabídka). Dle info z magistrátu by práce 
měly začít na jaře (asi březen, přesný termín ještě nevědí).  Před zahájením prací budou členové družstva vyzváni 
k vyklizení dvora od aut – zřejmě se na dvoře nebude po dobu stavby moci parkovat. Sledujte informace na 
nástěnce. 
Dodavatel tvrdí, že naše práce mohou započít až po zkolaudování městské kanalizace.  Vznesli jsme ohledně toho 
dotaz na Magistrát, ale oni sami neví.  V každém případě by měl zhotovitel veřejné kanalizace připojit naši 
kanalizaci k přípojce – zatím přesně nevíme, kde přípojka bude.  Práce na veřejné kanalizaci budou zřejmě 
postupovat po etapách (musí se uzavřít část vozovky pro dopravu). 
Bližší podrobnosti asi budeme moci zjistit až při zahájení veřejné stavby u zhotovitele. Bytové družstvo musí 
v předstihu požádat Magistrát i Městský úřad o povolení záboru a kopání na městských pozemcích. 
 
ČEZ změnil názor a nechce vyhovět naší žádosti o zřízení věcného břemene na dojezd a chůzi. Znovu otevřeli 
otázku úplatného pronájmu pozemku. Další jednání s ČEZem proběhnou zřejmě v lednu, při domlouvání prací na 
kanalizaci, protože ČEZ chce napojit do naší kanalizace odpady ze střechy, záchodu a koupelny z provozní 
budovy. Tyto práce si bude samozřejmě ČEZ hradit. 
My budeme chtít dojednat smlouvu o věcném břemenu na povolení vtoku jejich odpadu do naší kanalizace 
(pokud takové břemeno existuje), rovněž případnou slevu z nájmu za údržbu pozemku, nepodaří-li se prosadit 
naše věcné břemeno na dojezd.  Za věcné břemeno na umístění kanalizace na jejich pozemku budeme platit cca 
50 tis Kč (máme zatím Smlouvu o smlouvě budoucí). 
ČEZ si vyžádal ovladač na bránu pro vstup na dvůr – na naše náklady (je to jejich pozemek). 
Dotaz na členy družstva, zda-li má někdo nějaký návrh jak dale v jednání postupovat – nikdo se nevyjádřil. 
 
5. Nutnost úpravy předpisů nájmů od 1.1.2019 
Vzhledem k tomu, že předpisy nájmů již dlouho neodpovídají skutečným nákladům, budou od ledna 2019 
upraveny zálohy.  Půjde o navýšení o cca 180 Kč na bytovou jednotku.  Jedná se o výdaje, které správně mají 
patřit do provozních výdajů, dosud se hradí z fondu oprav.  Správa bytů připraví nové předpisy záloh od ledna 
2019.  Bližší podrobnosti – viz tabulka. 
Hlasování k tomuto bodu není nutné, neboť dle stanov je představenstvo oprávněno důvodné úpravy provést. 
 
6. Různé 
a) Některé  topoly na dvoře jsou zhnilé – upozornili jsme na to ČEZ – v zimě odstraní asi 2 stromy – při pracech 
bude nutno vyklidit dvůr – sledujte nástěnku! 
 
b) P.Baronová navrhuje přidat kameru doprostřed parkoviště. Není vidět na vozy uprostřed dvora.  
Cena bude cca 5 tis za kameru, kabel I práce. Objednáno u pana Tomka. 
 
Hlasovaní  o zakoupení další 1 kamery a kabelu na dům směrem do dvora, upřostřed. 
PRO :     15                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 
 
c) Návrh od pí Baronové na zohlednění severní strany  při rozpočítání tepla – nyní je severní strana zvýhodněna  
jen pěti procenty , podle informace firmy ProDomy je možno zvýšit dle potřeby.  Jde o zeď ze strany Rybáře – 
boční zdi v bytech plesniví – navrhuje navýšit na  15 % místo původních 5 %. V konečném výpočtu se jedná o 
zanedbatelnou část rozúčtování tepla .  (zohledněny jsou rovněž byty pod střechou, boční byty aj.) Fotky plísně 
doloženy. 
 
Diskuse na čl.schůzi: 
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Problém mají všechny byty, vnější I vnitřni, budeme muset zvážit v budoucnu zateplení domu. Zřejme byla 
použita fasádní barva, která nedýchá, byla připravena na zateplení, ke kterému nedošlo.  
→ Bude se řešit v budoucnu,  až se našetří peníze ve Fondu Oprav. V tuto chvíli se tedy nebude řešit zvýhodnění 
sazby pro venkovní byty. 
 
d) Nešvar, který se opakuje a pravidelně řešíme – bezohledné zaparkování.  Neúsporné parkování,  zabrání dvou 
míst jedním autem, ostatní se pak nemají kam umístit, mají problém vyjet.   
Členové družstva byli  požádání, aby u parkování přemýšleli, stavěli auta úsporně, nenechávali 1m odstup od 
budovy Čezu, nestavěli auta k drátěnému plotu těsně před zaparkované auto, ale nechávali místo k vycouvání. 
Pokud auto parkuje podél domu, postavit ho těstně k domu, myslet na to, že ostatní sousedé musejí vyjet, 
vycouvat.  
Pokud dojde ke zpoplatnění dvora od ČEZu, budou se muset stanovit jasná pravidla. 
 
Na dvoře se opět objevily kuny – členové družstva zjistí bezpečné pasti, abychom mohli kunu odchytit a odvést 
na záchrannou stanici.  
 
Další problémy: 
Nedávejte nábytek na chodby – chodba je jediný únikový prostor při požáru. Při každoroční požární kontrole  
jsme na to upozorňováni.   
Paní Matzová a pan Stibor = prosíme o odstranění nábytku a dalšch věcí (skřínky, židličky, botníky, bedny od 
piva…) ze společné chodby. Termín pro odstranění do 31.12.2018. 
 
Vyřazené elektrospotřebiče odvážejte do sběrného dvora, sklep opravdu není sběrný dvůr. Prosíme pana Tomka 
o odstranění pračky,  sporáku a dalších věcí ze sklepa na Výstavní 5 do března 2019. Na jaře započne 
rekonstrukce odpadů a sklepy musí byt vyklizeny. 
Ve sklepě Výstavní 7 je vedle výtahu skládka – i přes upozornění na nástěnce se stav nezměnil . Žádáme 
dotyčného člena družstva, aby tyto věci odvezl do sběrného dvora, nejpozději do 31.12.2018. Rovněž 
odstraňte kusy nábytku před kójemi – budou se tam provádět práce na kanalizaci. 
 
 
Výstavní 5 – u tří schránek na poštu jsou zkažené zámky, do dvířek se strkají papíry, aby držely zavřené.  
Členové družstva, kterých se to týká musí zajistit opravy schránek sami, pokud se tak nestane do 31.12.2018, 
družstvo zajistí opravu samo, na náklady členů družstva, kterým tyto schránky patří.  
 
Výstavní 7 – neustálý problém -  ve sklepě se pořád svíti – pálí se žárovky, navíc ani nikdo nehlásí, že žárovky jsou 
spálené (natož, aby se postaral o výměnu). 
Návrh:  nainstalovat světlo na čidla ve sklepech u výtahů,  v obou vchodech.  
Hlasovaní  o instalaci světla na čidla ve sklepích obou vchodů – u výtahů: 
PRO :    8                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    7 
 
Na nástěnkách je upozornění, aby se zavřely okna ve sklepě na zimu, jsou stále otevřené. Členové družstva 
požádáni o okamžitou nápravu. 
 
Na Výstavní 7 – častý případ, kdy zůstávají otevřené dveře do dvora (i na noc). Prosím dveře zavírejte, 
nenechávejte mezi dveřmi rohožku. 
 
Připomínáme povinnost členů nahlásit změnu počtu osob – přírůstek do rodiny, přistěhování další osoby, 
odstěhování aj. Výňatek ze stanov je nástěnce, stanovy na našem webu: www.bdvystavni5a7.wz.cz 
 

http://www.vystavni5a7.wz.cz/
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Nepořádek po rekonstrukcích:  Pokud provádíte opravy a rekonstrukce, prach a špína na chodbách a ve sklepě  – 
není zahrnuta do běžného placeného úklidu. Členové družstva mohou požádat o družstvo o zajištění 
mimořádného úklidu, který bude uhrazen členem družstva a nebo je potřeba každý den chodbu vytřít, ať se 
nepořádek neroznáší.   
 
Členové družstva požádáni, aby nesplachovali hadry do WC – několikrát jsme nechali  čistit ucpané odpady, 
čištění elektrickou spirálou je docela drahá záležitost. Do odpadů se nesmí ani vylévat tuk ze smažení – v zimě 
tuk ztuhne a tvoří zátky v potrubí.  OZO doporučuje tuk ze smažení či zbytky jídla dávat do PET lahví a vyhození 
do popelnice či odvoz do sběrného dvora. 
 
Poruchy výtahů:  V případě poruchy volejte ihned na poruchovou linku (v jejich pracovní době). Za hlášení 
poruchy až odpoledne platíme příplatky !!  Hlášenou poruchu pak ihned nahlaste I některému z členů výboru, 
abychom věděli, že faktura, kterou nám zašlou, je oprávněná a má být proplacena. 
 
9.11.2018  byli opět do vhocdu č. 5 vpuštěni obchodníci s energií.  Znovu zdůrazňujeme – nepouštějte do 
vchodu nikoho, koho neznáte, nebo jej nečekáte.  
 
Stížnosti – Jiří Šeliga: 
Již po dobu vice než dvou let se opakují stížnosti na Jiřího Šeligu. Ve vchodě č. 5 je často hluk i v nočních 
hodinách, v domě se neustále pohybuje spousta cizích lidí – navštěv Jiřího Šeligy, někteří z nich znají i kód do 
vchodu. Na chodbách se v noci stále svítí, třískají dveře, neboť tito lidé neustále chodí kouřit před vchod I na 
dvůr, na dvoře močí, lezou po autech, dělají hluk, nepořádek, kouří marihuanu – v domě je zápach a zima – 
neustále otevřené dveře, nechávají v nich rohožky jako zábranu, v noci kouří a hlasitě mluví pod okny, což  také 
ruší sousedy. V létě nelze mít otevřené balkóny, protože kouř z cigaret mají všichni nájemnici vchodu č. 5 v 
bytech. Na kamerách bylo kromě výše uvedeného i zaznamenáno, jak tito lidé lezou přes bránu, stoupají na 
motor brány, opilí se perou na schodech, apod. Tímto svým chováním nejen ruší noční klid, ale také ničí náš 
společný majetek a spotřebovávají velké množství společné elektrické energie (svícení, aktivní kamery..). Na tyto 
problémy upozorňují I nájemníci vchodu č. 7. 
Jelikož za poslední 2 roky tyto problémy neustaly, členové družstva se dohodli na zaslání Písemné Výtky 
majitelům bytu. Upozorňujeme, že po třech takovýchto Výtkách může členská schůze rozhodnout o zrušení 
Členských práv majitelům tohoto bytu. 
 
Dále žádáme Jiřího Šeligu aby po sobě uklízel z okna na chodbě krabičky od cigaret a nedopalky. Toto nespadá do 
náplně práce paní uklízečky.  Pozn.: Nádoba, do které nedopalky hází je majetkem Městského obvodu Mar. Hory 
a byla tedy odcizena.  
 
d) Pravidelná brigáda na dvoře – hrabání listí, vytrhání trávy, ostříhání větví – termín sobota 1.12.2018 – bude 
přistaven malý kontejner. 
 
Členové družstva s termínem brigády souhlasí. Prosíme o co největší počet.  
Paní Baronová zajistí malý kontejner. 
 
7. Volná diskuse a připomínky 
 

a) Upozornění paní Baronové:  pokud se nájemníkům zdá, že nejde pustit více tepla, je možné požádat 
Veolii o seřízení  čidla např. o 2 stupně, abyste se dalai zvýšit teplota na radiátortech.  Současné 
nastavení mělo reflektovat výměnu oken a zateplený sklep, ale je možné, že je teplo nedostatečné. 
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b) Další zjištění: Praskají nám zdi a stropy  ve sklepě –bude potřeba výhledově řešit→udělat podlahy ve 
sklepích a opravit omítky a odvodnění sklepů.  Členové družstva požádání ať sledují stav a upozorní členy 
představenstva v případě, že se stav zhorší.  
 

c) Ve sklepích se vystytují opět potkani. Členové družstva požádáni o sledování kde přesně se vyskytují, aby 
deratizátoři mohli umístit pasti do konkrétních míst výskytu.  

 
d) Paní Matzová vyjádřila nespokojenost s faktem, že hlavní systém na kamery je umístěn ve vchodě č. 7 a 

tím pádem elektřina za provoz tohoto zařízení, stejně jako za provoz brány, je účtována na vchod č. 7. 
Představenstvo bylo požádáno zjistit na Správě domu, zda-li tomu tak skutečně je. Pokud se tato 
skutečnost potvrdí, budou náklady za elektřinu za tyto dva spotřebiče rozúčtovány na oba vchody.  Je 
potřeba zjistit cenu spotřeby energie na kamery.  
Návrh členů družstva - aby se  elektřina účtovala společně na V5 a V7  a následně rozpočítala na byty. 
Výhrady některých členů, že ve V7 mají zase daleko vyšší náklady na provoz výtahu, vzhledem k tomu, že 
tam žije mnoho vícečlenných rodin, tím pádem jsou náklady vyšší. 
 

e)  Vzhledem k tomu, že nemáme domovníka, který by se staral o drobné opravy a údržbu – hledáme 
dobrovolníka z řad Členů družstva, který by se tohoto úkolu ujal. Potřeba těchto prací  je velmi častá, 
např. se musely upravit dveře do zasedačky a k úklidové místnosti, nešly otvírat, uvolnilo se zábradlí na 
V5, uvolnily se rohové lišty na chodbě V5, bylo potřeba ostříhat živý plot, vyměnit žárovky ve sklepech, 
před V5 jsou uvolněné dlaždice, na V7 uvolněná petlice do sklepa,  občas je potřeba vytrhat přerostlou 
trávu na dvoře, posbírat papíry  pohrabat štěrk, shrabat sníh atd.) 
Pokud se dobrovolník nenajde, budeme muset najmout někoho externě, tyto služby pak budou 
zpoplatněny a placeny z Fondu Oprav.  
 

f) Dne 22.5.2018 končí volební období současného představenstva. Volba nového představenstva tedy 
proběhne na další členské schůzi, která se bude konat v květnu 2019. Členové nového představenstva by 
měli být 2 z Vchodu č. 7 a jeden z Vchodu č. 5. Účast všech nájemníků bude nutná ! 
  

 
8. Závěr  a usnesení: 
 
Hlasovaní  o usnesení výše uvedených hlasování: 
PRO :    15                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 

 
 
 

Zapsala:   Gabriela Hájková, Hana Baronová 
Ostrava    19.11.2018 


