
Zápis č. 2-2015 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 1.10.2015 
 
Přítomni:  p. Puklová,p. Šebelová, p. Lauermann, p Hájková, p. Strakošová, p. Baronová, p. Tomek, 

p. Palaky, p. Guňka, p. Šeligová, p. Makán (PM za p. Veleckou), p. Hlista, p. Heryan,  
 
Omluveni:      p. Pietras, p. Frydryšková, p. Mušec, p. Kaděra,  
 
Neomluveni:  p. Stibor, p. Zatloukalová, p. Lešnovský,  
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Schválení hospodářkého výsledku za rok 2014 a jeho použití, hospodaření družstva 
3. Výměna bytových vodoměrů 
4. Střecha – zajištění po živelní události 
5. Kanalizace vnější – zpracování projektu 
6. Různé: 
 a) brigáda 
 b) višeň, živý plot 
 c) Veolia – klíč od sklepa 
 d) Balkóny 
 e) Zabezpečení domu a dvora 
 f) Kontrola požádní ochrany - připomínky 
7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných 
členů je  13, schůze je tedy usnášeníschopná.  
 

2. Hospodářský výsledek za rok 2014byl 246.902,- Kč.  Celkem hotovost družstva činí 
1.303.000,- Kč.    Hlasování o převodu hospodářského výsledku do Fondu oprav – všichni 
PRO. 
 

3. Výměna bytových vodoměrů – nutná co 5 let, máme vodoměry už 6. rok. Proběhlo výběr. 
řízení, z oslovených 6-ti firem zaslaly nabídku 4 firmy. Nejlevněji vychází nabídka firmy 
ProDomy, od které již máme měřiče tepla. Cena celkem za všechny byty, včetně práce: 8.901,- 
Kč. Družstevníci požadují kontrolu, zda-li bude výměna provedena bez nutnosti bouracích 
prací.  Hlasování o objednání vodoměrů z firmy ProDomy:  všichni PRO. 
 

4. Střecha – oprava po živelné události: na opravu osloveno 8 firem, cenovou nabídku dodal 
pouze doporučený klempíř p. Chuda  (doporučený od našeho správce domu), cena cca 52.000,- 
Kč. Bylo zjištěno, že máme hliníkovou střechu, která vydrží ještě 20-30 let, oprava by 
znamenala výměnu hřebíků za šrouby – ukotvení střechy. Pokud by se zjistilo, že je zničené  a 
je nutné nové oplechování hřebenu, dilatační spáry nebo výměna shnilých desek, materiál je 
nad rámec ceny.  Oprava je nutná co nejdříve, před touto zimou. Hlasování pro objednání 
opravy střechy p. Chudou - Hlasování: všichni PRO. 
 

5. Kanalizace vnější: projektanti firmy KONEKO  budou dělat novou kanalizaci na ulici Výstavní 
– projekt města - (za cca 2-3 roky). Bylo by ideální spojit naši opravu/rekonstrukci kanalizace 
s touto akcí města.  Výhled do budoucna: přípojka z městské (nové) kanalizace bude 



naprojektována v úrovni brány do dvora. Nová kanalizace by se vedla dvorem a napojila na 
městkou. Stará by se zrušila, vyčerpaly a zasypaly jímky a septik.  
Oslovit firmu KONEKO o projekt pro naše napojení a rekonstrukci naší kanalizace:  Hlasování 
– všichni PRO. 
 

6. p. Strakošová seznámila členy družstva s pracemi, které byly za uplynulé období provedeny:  
- roční protipožární revize 
- oprava schránek u vchoduč. 7, kterou zničili vandalové – spoluúčast 1000,- Kč 
- po živelné události zateklo přes plechy na střeše do půdních prostor obou vchodů, 

poškozena malby i omítky – již opraveno, spoluúčast 500,- kč 
- Rekonstrukce jednací místnosti. Nábytek do této místnosti, skříně do archivu – 

zadarmo, placen jen dovoz. 
- Vchod č. 7 – vyčerpán a zatěsněn kanál ve sklepě. Vchod č. 5 – vytekla voda z kanálu 

přímo do sklepa, vše bylo vyčištěno, zjištěno, že kanály jsou v dezolátním stavu. 
- 10.9. se někdo vloupal do vchodu č. 5, pouze vyvrácená kytka, odcizen koš na letáky, 

odcizena nová židlička před bytem paní Baronové. Vše bylo nahlášeno polici ČR.  
-    Střecha poničena po živelné události 
 

7. Různé   
a) brigáda – dohodnutý termín: začátek listopadu 2015. Objedná se kontejner,stejný jako loni. 
Družstevníci mohou  naložit odpad ze sklepů.  
b) višeň, živý plot:  na Radu městského obvodu zašleme dopis s žádostí o odstranění plané 

višně.   Družstevníci dopis podepsali. Družstevníci jsou pro, abychom si sami odstranili starý 
živý plot a zasadili vlastní sazenice. P. Lauermann předtím ještě zkusí kontaktovat paní 
Pavelkovou z Městského úřadu.   
Investovani do živého plotu – hlasování: všichni PRO 
Návrh předsednictva: zakoupení křovinořezu: družstevníci nesouhlasí 
Zakoupení: 2 hrábě a 1 motyka a 1 krumpáč + 2 plastové skládací koše– družstevníci souhlasí 

   c) Veolia – klíč od sklepa: Veolia zatím nereagovala na naši žádost o vlastní elektroměr, a o 
zajištění nových dveří do své místnosti. Pokud  nebudou stále reagovat, je návrh vyměnit 
zámky a nepustit je do jejich místnosti.  Návrh družstevníků – sepsat dodatek ke smlouvě – 
v něm upravit přístupy, navýšit cenu,... popř rovnou nová smlouva, přímo se subjektem 
Veolia.  

   d) Balkóny: do příští schůze najít firmy na opravu balkonu, oprava příček, na náklady družstva 
+ zasklení na náklady družstevníků.  

    e) Zabezpečení domu a dvora:  
 Návrh – namontovat na bránu bodce.. Hlasování : všichni pro 

Návrh – bezpečnostní zámky na přední vchody:  PRO: 6, PROTI: 7 
Návrh- bezpečnější vložka na zámek přední vchody: Všichni pro 
Členové se dohodli na tom, že přední vchodové dveře se budou po 22 hodině zamykat a 
nebudeme pouštět do domu nikoho, koho neznáme a nečekáme. 

    f) Kontrola požádní ochrany – připomínky:  
 Pneumatiky před půdou odstraní pan Heryán. Rovněž pneumatiky z půdy musí být 

odstraněny (hořlavý materiál). 
g) pan Pietras požádal o schválení se stavebními úpravami v jeho bytě – schváleno   

předsedkyní.  
   h) Seřízení oken a balkon.dveří:  p. Pietras navrhl člověka, který má dobré reference na 

seřizování oken.  Hlasování: Všichni PRO 
   i) upozornění: kanál ve dvoře (plný poklop) se bortí. Vyhýbat se tomu kanálu při jízdě autem. 



   j) jsou  nakoupeny náhradní žárovky: v případě, že nebude na chodbě svítit žárovka, oslovit 
někoho z představenstva 

   k) podívat se 1x měsíčně na web družstva, aby se nezrušil 
 

 
      USNESENÍ: 

 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 

      Hlasování o usnesení: všichni PRO 
 
 
 
 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava     1. října  2015 
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Zakoupení: 2 hrábě a 1 motyka a 1 krumpáč + 2 plastové skládací koše– družstevníci souhlasí 

   c) Veolia – klíč od sklepa: Veolia zatím nereagovala na naši žádost o vlastní elektroměr, a o 
zajištění nových dveří do své místnosti. Pokud  nebudou stále reagovat, je návrh vyměnit 
zámky a nepustit je do jejich místnosti.  Návrh družstevníků – sepsat dodatek ke smlouvě – 
v něm upravit přístupy, navýšit cenu,... popř rovnou nová smlouva, přímo se subjektem 
Veolia.  

   d) Balkóny: do příští schůze najít firmy na opravu balkonu, oprava příček, na náklady družstva 
+ zasklení na náklady družstevníků.  

    e) Zabezpečení domu a dvora:  
 Návrh – namontovat na bránu bodce.. Hlasování : všichni pro 

Návrh – bezpečnostní zámky na přední vchody:  PRO: 6, PROTI: 7 
Návrh- bezpečnější vložka na zámek přední vchody: Všichni pro 
Členové se dohodli na tom, že přední vchodové dveře se budou po 22 hodině zamykat a 
nebudeme pouštět do domu nikoho, koho neznáme a nečekáme. 

    f) Kontrola požádní ochrany – připomínky:  
 Pneumatiky před půdou odstraní pan Heryán. Rovněž pneumatiky z půdy musí být 

odstraněny (hořlavý materiál). 
g) pan Pietras požádal o schválení se stavebními úpravami v jeho bytě – schváleno   

předsedkyní.  
   h) Seřízení oken a balkon.dveří:  p. Pietras navrhl člověka, který má dobré reference na 

seřizování oken.  Hlasování: Všichni PRO 
   i) upozornění: kanál ve dvoře (plný poklop) se bortí. Vyhýbat se tomu kanálu při jízdě autem. 



   j) jsou  nakoupeny náhradní žárovky: v případě, že nebude na chodbě svítit žárovka, oslovit 
někoho z představenstva 

   k) podívat se 1x měsíčně na web družstva, aby se nezrušil 
 

 
      USNESENÍ: 

 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 

      Hlasování o usnesení: všichni PRO 
 
 
 
 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava     1. října  2015 



Zápis č. 2-2015 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 1.10.2015 
 
Přítomni:  p. Puklová,p. Šebelová, p. Lauermann, p Hájková, p. Strakošová, p. Baronová, p. Tomek, 

p. Palaky, p. Guňka, p. Šeligová, p. Makán (PM za p. Veleckou), p. Hlista, p. Heryan,  
 
Omluveni:      p. Pietras, p. Frydryšková, p. Mušec, p. Kaděra,  
 
Neomluveni:  p. Stibor, p. Zatloukalová, p. Lešnovský,  
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze, shrnutí uplynulého období 
2. Schválení hospodářkého výsledku za rok 2014 a jeho použití, hospodaření družstva 
3. Výměna bytových vodoměrů 
4. Střecha – zajištění po živelní události 
5. Kanalizace vnější – zpracování projektu 
6. Různé: 
 a) brigáda 
 b) višeň, živý plot 
 c) Veolia – klíč od sklepa 
 d) Balkóny 
 e) Zabezpečení domu a dvora 
 f) Kontrola požádní ochrany - připomínky 
7. Volná diskuze a připomínky  
8. Závěr, usnesení 

 

1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných 
členů je  13, schůze je tedy usnášeníschopná.  
 

2. Hospodářský výsledek za rok 2014byl 246.902,- Kč.  Celkem hotovost družstva činí 
1.303.000,- Kč.    Hlasování o převodu hospodářského výsledku do Fondu oprav – všichni 
PRO. 
 

3. Výměna bytových vodoměrů – nutná co 5 let, máme vodoměry už 6. rok. Proběhlo výběr. 
řízení, z oslovených 6-ti firem zaslaly nabídku 4 firmy. Nejlevněji vychází nabídka firmy 
ProDomy, od které již máme měřiče tepla. Cena celkem za všechny byty, včetně práce: 8.901,- 
Kč. Družstevníci požadují kontrolu, zda-li bude výměna provedena bez nutnosti bouracích 
prací.  Hlasování o objednání vodoměrů z firmy ProDomy:  všichni PRO. 
 

4. Střecha – oprava po živelné události: na opravu osloveno 8 firem, cenovou nabídku dodal 
pouze doporučený klempíř p. Chuda  (doporučený od našeho správce domu), cena cca 52.000,- 
Kč. Bylo zjištěno, že máme hliníkovou střechu, která vydrží ještě 20-30 let, oprava by 
znamenala výměnu hřebíků za šrouby – ukotvení střechy. Pokud by se zjistilo, že je zničené  a 
je nutné nové oplechování hřebenu, dilatační spáry nebo výměna shnilých desek, materiál je 
nad rámec ceny.  Oprava je nutná co nejdříve, před touto zimou. Hlasování pro objednání 
opravy střechy p. Chudou - Hlasování: všichni PRO. 
 

5. Kanalizace vnější: projektanti firmy KONEKO  budou dělat novou kanalizaci na ulici Výstavní 
– projekt města - (za cca 2-3 roky). Bylo by ideální spojit naši opravu/rekonstrukci kanalizace 
s touto akcí města.  Výhled do budoucna: přípojka z městské (nové) kanalizace bude 



naprojektována v úrovni brány do dvora. Nová kanalizace by se vedla dvorem a napojila na 
městkou. Stará by se zrušila, vyčerpaly a zasypaly jímky a septik.  
Oslovit firmu KONEKO o projekt pro naše napojení a rekonstrukci naší kanalizace:  Hlasování 
– všichni PRO. 
 

6. p. Strakošová seznámila členy družstva s pracemi, které byly za uplynulé období provedeny:  
- roční protipožární revize 
- oprava schránek u vchoduč. 7, kterou zničili vandalové – spoluúčast 1000,- Kč 
- po živelné události zateklo přes plechy na střeše do půdních prostor obou vchodů, 

poškozena malby i omítky – již opraveno, spoluúčast 500,- kč 
- Rekonstrukce jednací místnosti. Nábytek do této místnosti, skříně do archivu – 

zadarmo, placen jen dovoz. 
- Vchod č. 7 – vyčerpán a zatěsněn kanál ve sklepě. Vchod č. 5 – vytekla voda z kanálu 

přímo do sklepa, vše bylo vyčištěno, zjištěno, že kanály jsou v dezolátním stavu. 
- 10.9. se někdo vloupal do vchodu č. 5, pouze vyvrácená kytka, odcizen koš na letáky, 

odcizena nová židlička před bytem paní Baronové. Vše bylo nahlášeno polici ČR.  
-    Střecha poničena po živelné události 
 

7. Různé   
a) brigáda – dohodnutý termín: začátek listopadu 2015. Objedná se kontejner,stejný jako loni. 
Družstevníci mohou  naložit odpad ze sklepů.  
b) višeň, živý plot:  na Radu městského obvodu zašleme dopis s žádostí o odstranění plané 

višně.   Družstevníci dopis podepsali. Družstevníci jsou pro, abychom si sami odstranili starý 
živý plot a zasadili vlastní sazenice. P. Lauermann předtím ještě zkusí kontaktovat paní 
Pavelkovou z Městského úřadu.   
Investovani do živého plotu – hlasování: všichni PRO 
Návrh předsednictva: zakoupení křovinořezu: družstevníci nesouhlasí 
Zakoupení: 2 hrábě a 1 motyka a 1 krumpáč + 2 plastové skládací koše– družstevníci souhlasí 

   c) Veolia – klíč od sklepa: Veolia zatím nereagovala na naši žádost o vlastní elektroměr, a o 
zajištění nových dveří do své místnosti. Pokud  nebudou stále reagovat, je návrh vyměnit 
zámky a nepustit je do jejich místnosti.  Návrh družstevníků – sepsat dodatek ke smlouvě – 
v něm upravit přístupy, navýšit cenu,... popř rovnou nová smlouva, přímo se subjektem 
Veolia.  

   d) Balkóny: do příští schůze najít firmy na opravu balkonu, oprava příček, na náklady družstva 
+ zasklení na náklady družstevníků.  

    e) Zabezpečení domu a dvora:  
 Návrh – namontovat na bránu bodce.. Hlasování : všichni pro 

Návrh – bezpečnostní zámky na přední vchody:  PRO: 6, PROTI: 7 
Návrh- bezpečnější vložka na zámek přední vchody: Všichni pro 
Členové se dohodli na tom, že přední vchodové dveře se budou po 22 hodině zamykat a 
nebudeme pouštět do domu nikoho, koho neznáme a nečekáme. 

    f) Kontrola požádní ochrany – připomínky:  
 Pneumatiky před půdou odstraní pan Heryán. Rovněž pneumatiky z půdy musí být 

odstraněny (hořlavý materiál). 
g) pan Pietras požádal o schválení se stavebními úpravami v jeho bytě – schváleno   

předsedkyní.  
   h) Seřízení oken a balkon.dveří:  p. Pietras navrhl člověka, který má dobré reference na 

seřizování oken.  Hlasování: Všichni PRO 
   i) upozornění: kanál ve dvoře (plný poklop) se bortí. Vyhýbat se tomu kanálu při jízdě autem. 



   j) jsou  nakoupeny náhradní žárovky: v případě, že nebude na chodbě svítit žárovka, oslovit 
někoho z představenstva 

   k) podívat se 1x měsíčně na web družstva, aby se nezrušil 
 

 
      USNESENÍ: 

 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 

      Hlasování o usnesení: všichni PRO 
 
 
 
 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava     1. října  2015 


