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Zápis č. 2-2017 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 16.10.2017 

 
Přítomni:  Hájková, Strakošová, Baronová, Makán (PM za p. Makánovou), Mušcová, Jiří Šeliga 

(PM za L.Šeligu), Vaštylová (PM za p. Kaděrovou), Guňková (PM za p. Guňku), Heryan, 
Puklová, Šebelová, Nyklová, Pietras, Frydryšková, Tomek, Lauermann, Palaky 

Omluveni:  Stibor 
Neomluvenii:  Lešnovský, Zatloukalová 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program schůze: 

 
1. Zahájení schůze 
2. Stav financí družstva 
3. Žádost o odkup pozemku (dvora)-nové informace-vyjádření ČEZu. 
4. Informace o průběhu vyřizování vnější kanalizace 
5. Informace o výjezdu ze dvora na silnici 
6. Bezpečnost v domě a škody na majetku 
7. Různé: 
     - Žádost paní Nyklové o zavedení internet.poskytovatele PODA do domu  
     - Informace k hlášení poruch na výtazích 
     - Informace k parkování ve dvoře, zhasínání světel ve sklepě, úklid spol.prostor při  rekonstrukcích 
     - Brigáda – domluvení termínu 
8. Volná diskuze a připomínky 
9. Závěr, usnesení 

 
1. Zahájení schůze: 
Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet přítomných členů je 
17 (včetně PM), schůze je tedy usnášeníschopná. 
 
2. Stav financí družstva: 

K dnešnímu dni je stav financí následující: běžný účet: 330.609,- Kč,  spořící účet: 401.618,. 

Hotovost v pokladně: 3.559,- . Celkem: 735.786,- Kč.  Žádné větší akce se neprováděly – jen nutná 

výměna okapů. 

 

3. Odkup pozemku (dvora) od ČEZu: 

Na základě rozhodnutí minulé schůze podalo předsednictvo BD žádost o odkup dvora na ČEZ-

korporátní služby. Tato žádost byla zamítnuta.  Paní Strakošová s paní Baronovou byly osobně 

tuto záležitost projednat s vedoucím správy majetku panem Šafránem.  

 Důvody, proč ČEZ nechce pozemek prodat:  Pan Šafrán se odvolával na vedení, které 

nechce prodávat další pozemky kvůli problémům v minulosti s některými kupci, protože 

se pak nemohli dostat ke svému majetku, noví majitelé je nechtěli na pozemek pustit. 

ČEZ chce mít umožněn průjezd ke své budově a možnost údržby. Také by mohlo 

„teoreticky“ dojít k tomu, že by ČEZ budovu, která sousedí se dvorem (jsou to nějaké 

garáže) zbourali a chtěli by tam dojezd z Výstavní ulice, čili přes nás.  

 Pozemek nám chtějí pronajmout – poslali návrh nájemní smlouvy. V této smlouvě není 

možné  ani předkupní právo, o které jsme žádali, výpověď z jejich strany pouze 1 měsíc, 

apod. – všechny podmínky jsou pro naše družstvo velmi nevýhodné. 
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 Musíme  zřídit  věcné břemeno na užívání a údržbu naši kanalizace (jednorázově 50 tis. 

Kč).  Smlouvy o nájmu i věcném břemenu jsme nechali zkontrolovat právníkem, který nás 

upozornil na věci, které je potřeba změnit a doporučil začít vyjednávat s ČEZem. 

 Představenstvo BD požádalo pana Šafrána z ČEZu o zřízení dalšího věcného břemena 

k pozemku – „na chůzi a dojezd auta“ pro všechny bydlící v domě. Toto věcné břemeno 

nemá nic společného s parkováním našich aut, ale pojistilo by nám to, že pokud by ČEZ 

chtěl pozemek prodat, tímto břemenem bychom prodej pozemku jinému subjektu 

znesnadnili. Proti zřízení tohoto břemena neměl pan Šafrán námitek  - zatím. Právník 

nám toto velice doporučuje. V jednání budeme pokračovat. 

 

4. Informace o průběhu vnější kanalizace:  

Je vyřízena všechna projektová dokumentace (byla nám již předána firmou Koneko) – zahrnuje i 

rozpočet a vyjádření všech dotčených osob. Nyní p. Baronová zpracovává žádost o územní 

rozhodnutí  a vznesla dotaz na projekční firmu, zda-li je schválena oprava městské kanalizace 

Městem Ostrava a zda-li je již vybrána firma. V kladném případě se provede výběrové řízení na 

tuto firmu (bude projednáno na další schůzi).  

Projektant z firmy Koneko informoval představenstvo BD, že akce je zahrnuta do rozpočtu Města, 

Město Ostrava bude dělat výběrové řízení na dodavatele, do konce r. 2018 by se mělo vědet, kdo 

bude zhotovitel, na počátku roku 2019 by snad mohly práce začít.  

Představenstvo BD bude situaci stále sledovat a jakmile bude vybrána firma, bude ji kontaktovat 

a poptávat o nabidku na naší kanalizaci. 

 

5. Informace o výjezdu ze dvora na silnici: 

Paní Baronová byla na Magistrátu Města, na odboru dopravy, konzultovat náš problém 

s výjezdem přes přechod (Pan Tomek byl před pár měsíci odchycen policií a bylo mu vyhrožováno 

pokutou).  Ing. Procházka, který má přímo ul. Výstavní na starosti nevěděl, jakou existující značku, 

kterou policie požadovala, měli dotyční policisté na mysli. 

a. Řekl, že pokud bychom mu napsali dotaz písemně, tak by zašel  na policejní útvar, kde se 

toto řeší a projednal by to s nimi. Je možné, že pak by navrhli řešení, ale také třeba 

přemístění přechodu nebo vjezdu, či jiné řešení (?).  Jak by rozhodli, to nevěděl. 

Nakonec došlo ke shodě, že nejlepší bude nechat to být, a pokud by se někdy v budoucnu 

stalo, že  by policie kohokoli z nájemníků znovu upozornila na tento „přestupek“, tak to 

můžeme a panem Procházkou začít řešit. 

V případě, že by nájemníci byli policií kontaktování a upozorněni na přestupek, je nutné 

se zeptat jakou dopravní značku mají na mysli,  pak je nutné nahlásit to předsednictvu 

BD, abychom mohli zahájit další kroky.  

b. Na schůzi projednáno s nájemníky a dohodnuto, že s příslusnými institucemi budeme 

situaci řešit až po ukončení kanalizace BD Výstavní (tedy asi v roce 2019). 

 

6. Bezpečnost v domě a škody na majetku: 

Všechna opatření, která jsme pro bezpečnost v domě podnikli,  jsou díky nezodpovědným 

spolubydlícím neúčinná. Např. na Výstavní č. 5 každý večer paní Šebelová zamyká dveře, přesto 

bývají v noci opět odemčené.  Jistící páčku od západky zámku na dveřích někdo občas uvolňuje, 

takže dveře se dají otevřít pouhým potlačením, čili jsou pro zloděje otevřené.  Byl poškozen 
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čerstvě vyměněný dešťový svod – promáčklý.  Jelikož nemáme kamery, škody jdou opět ze 

společných peněz družstva.  

a. V týdnu před schůzí představenstvo obešlo všechny nájemníky a provedlo průzkum 

souhlasu s instalací kamer – souhlasili všichni. Kamery by instaloval pan Tomek, jako 

firma (bylo by levnější než nejlevnější firma, které jsme poptávali), rovněž je ochoten 

připojit záznamové zařízení na svůj internet. 

b. Kamery by v žádném případě nezabíraly vstup do bytů, pouze vchody a parkoviště. 

V každém případě si ještě před objednáním kamer představenstvo BD vyžádá stanovisko 

Úřadu pro ochranu osobních údajů,  hesla a přístup by měli pouze dva zvolení lidé 

(p.Tomek, p.Strakošová),  záznamové zařízení by bylo uzamčené, umístily by se cedulky o 

kamerách.  

c. Kamery by byly umístněny vevnitř v domě a zabíraly by přední vchody do domu, zadní 

vchody do domu, dveře sklepů v obou vchodech + kamery na dvoře na stěně domu, které 

by zabíraly dvůr + bránu. Vně domu by byly umístěny v takové výšce, aby nemohly být 

ukradeny. 

d. Dle informací podaných již na minulé schůzi, cena kamer, včetně instalace, se bude 

pohybovat okolo 50 tis Kč pro oba vchody celkem, přesnou cenu nelze předem určit, 

bude záviset na množství kabelů, materiálu, apod. 

Hlasování o zřízení kamer: 

PRO:  12 

PROTI: 2 

ZDRŽELI SE:  3 

 

Na základě výsledku hlasování: 

 Představenstvo BD vznese dotaz na Úřad ochrany osobních údajů, zda-li je vše 

v pořádku a zda-li můžeme začít kamery instalovat 

 Následně pak představenstvo BD požádá firmu pana Tomka o zaslání nabídky, 

přípravu a realizaci.  

 

7. Různé: 

a. Byt Hlistových koupila paní Dagmar Nyklová, kterou mezi námi tímto vítáme. Paní 

Nyklová má zájem o zavedení internetu od firmy PODA. Proto byl pozván obchodník této 

společnosti. Na schůzi přišli i zástupci společnosti Team City, kteří rovněž nabízejí 

internetové služby. Tuto firmu pozvala osobně paní Nyklová. 

 

Návrh firmy PODA: 

 Všechny práce by byly provedeny na náklady firmy PODA 

 Firma PODA potřebuje pouze souhlas družstva o přívodu optického kabelu do 

domu a do bytů 

 Optické vlákno by se přivedlo až do bytu (pouze do těch, kdo by projevil zájem) 

 Optické vlákno zajišťuje vyšší rychlost, vyšší stabilitu, není nutné žádné čerpání 

elektrického proudu 

 Technické řešení:  v hloubce 70 cm pod úrovní terénu by se zavedl do každého 

vchodu 1 kabel. Uvnitř domu by kopíroval cestu kabelu firmy UPC (použily by se 

stejné lišty). Kabel má průměr 0,3 cm.  Rozvod v bytě k routeru (wifi) – internet 
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bez problémů, ale ke každé televizi – v různých pokojích by byly instalovány další 

krabičky 

 Zdarma aktivace setoboxu, zdarma aktivace internetu (oficiální cena přes 1 tis Kč) 

 Ceny:  

 Rychlost internetu 100 MB/30  350 Kč měsíčně  + TV 80 programů = 

celkem 390 Kč včetně internetu, zpětného přehrávání. Základní 

programy jsou v HD kvalitě. Možnost použití  v ČR na všech zařízeních 

(mobil, tablet, počítač)  

 Rychlost internetu 300 MB  + TV 80 programů = celkem 660 Kč měsíčně  

 1 linka internetu na 100 MB za 80 Kč zdarma pro družstvo (např. Na 

kamerový systém) – přístupy by musely být chráněny heslem 

 Firma má pobočku v blízkosti našeho domu 

 Přes 10 let zkušeností  

 

Návrh firmy Team City: 

 P. Bednář a pan Šindler – pozvaní paní Nyklovou 

 Technické řešení: provedení optikou v zemi, instalace stojanu a  antény na 

střechu, ze střechy se optické kabely tahají do každého patra a pak do každého 

bytu, ve stávajících lištách od UPC.  

 Přenos vzduchem ! Anténa má průměr 30 cm, váží cca 2 kg,  nutné napájení 

antény !!! - nízká spotřeba el. proudu. Napájení antény by muselo být někde 

v domě nebo v konkrétním bytě.  

 Náklady na instalaci hradí firma Team City.  

 Testují 4K rozlišení 

 Kabel se dá zacvaknout přímo do SMART televizi (ani karta, ani žádná jiná 

krabička není nutná) 

 Zpětné přehrávání TV programů, ale pouze týden zpětně 

 Nabídka začíná na 10MB za 100 Kč 

 Ceny: 

 100MB/30 + TV 50 programů v HD kvalitě = 450 Kč 

 250MB + TV 50 programů = asi 650 Kč  

 Cena k diskusi, může být upravena.    

 Víc televizí lze připojit (SMART televize jen kabel) ostatní televize pomocí 

setoboxu za 100,-Kč/měsíčně 

 Zpětné přehrávání 30 hodin, víc hodin zpoplatněno cca 30 Kč měsíčně.  

 

Hlasování pro firmu Team City o povolení přístupu do domu na poskytování 

internetu/TV: 

PRO: 0 

PROTI: 17 

ZDRŽELI SE: 0 
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Hlasování pro firmu PODA o povolení přístupu do domu na instalaci optických kabelů a 

poskytování internetu/TV těm bytům/nájemníkům, kteří o službu budou mít zájem:  

PRO: 12 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE: 3 

 

b. Poruchy výtahů: 

 – pokud nastane porucha výtahu, je nutné volat servis firmy OTIS ihned, v pracovní 

době. Telefon je uveden na nástěnce nebo ve výtahu každého vchodu. Pokud se oprava 

objedná odpoledne po pracovní době, OTIS nám účtuje příplatek. Opravy se opět hradí 

z peněz nás všech, proto prosím volejte na firmu OTIS ihned po zjištění závady + 

informujte pak někoho z představenstva BD, aby se vedělo, že přijde faktura a bude se 

muset uhradit 

– při vykládání/nakládání z a do výtahu používejte klíček, který každý dostal – k zajištění 

dveří. Pokud se dveře již zavírají a násilím je přidržíte/otevřete, ničí se řemen a dochází 

k poruše 

– je potřeba vznést dotaz na firmu OTIS, zda-li by se daly nainstalovat další čidla, a jaká by 

byla cena. Čidlo je ve výtahu pouze jedno, v nízké výšce a nezabere tak vstupující 

osobu/dítě 

c. Opět žádáme členy, kteří parkují na dvoře  - stavějte auta tak, abyste umožnili zaparkovat 

i ostatním.  

 V první polovině parkoviště parkujte kolmo k budově ČEZu 

 V druhé polovině (od třetího stromu dál doleva) parkujte šikmo, aby se dalo             

vyjet, když stojí auta i podél domu.  

 Stavějte se úsporně (tzn. když je mezi stromy místo pro 3 auta, tak aby tam ta 

3 auta vešla). 

 Upozorněte na tento systém parkování i návštěvy, které za vámi jezdí 

 

 Nájemníci si stěžují na parkování pana Stibora, který parkuje u zadního vchodu č. 

7 i přesto, že jsou volná parkovací místa jinde. Znemožňuje tím vyjíždění aut, 

stojících kolmo ke zdi ČEZu. Žádáme pana Stibora, aby neparkoval před zadním 

vchodem č. 7.   

 Je potřeba proškolit nové nájemníky o fungování brány, klíčích k odaretování 

brány. Proškolení proběhne v rámci podzimní brigády.  

 Noví nájemníci si musejí požádat sousedy o klíče od brány/předních a zadních 

vchodů, a nechat si je přidělat 

d. Od července 2017 jsme zajistili novou úklidovou firmu – Best Ostrava. Při této příležitosti 

upozorňujeme, že pokud někdo bude provádět rekonstrukce či jiné práce na bytě a 

znečistí společné prostory, musí uhradit zvýšené náklady za úklid. 

S úklidem je spokojenost, až na tyto vyjímky: 

-  paní uklízečka nenadzvedává rohožky a nevytírá pod nimi 

-  první schod směrem od zadniho vchodu č. 5 i od předního vchodu č. 5 je již 3 týdny 

špinavý (fleky). 

Představenstvo bude kontaktovat úklidovou službu o těchto závadách.  
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Paní uklízečka upozornila, že ve sklepě ve vchodě č. 7 zůstává často rozsvíceno přes noc – 

zřejmě to nechává svítit ten, kdo jezdí do sklepa výtahem. Zhasínejte světla ve sklepě, 

úhrada jde opět ze společných peněz !! 

e. Brigáda: V létě nám trávu na dvoře odstranil pan Stibor postřikem proti plevelu. Další 

práce by se provedly na podzimní brigádě.  

Termín brigády bude upřesněn dle aktuálního počasí + poté, co opadnou listy na 

stromech. Termín bude vyvěšen na nástěnce + zaslán emailem, cca 14 dní předem. Na 

brigádě provedeme: Uhrabání štěrku, shrabání listí, vytrhání trávy, ostříhání živého plotu.  

Prosíme o hojnou účast ! 

 

8. Volná diskuse a připomínky: 

 Jiří Šeliga – stížnosti spolubydlících na velmi časté rušení nočního klidu, třískání dveřmi ať 

venkovními, do dvora, či do bytu, dveře do dvora zůstávají otevřené, jak chodí 

s kamarády kouřit,  venkovní dveře zůstávají v noci stále odemčené.  Noční kouření pod 

okny obtěžuje sousedy  zápachem z cigaret a velmi hlasitým hovorem.   

Jiří Šeliga, který byl na schůzi přítomen, slíbil zajistit okamžitou nápravu a přislíbil, že on 

ani jeho kamarádi nebudou večer kouřit před vchodem ani na dvoře, zároveň přislíbil 

dodržování nočního klidu. 

 Prosíme Šeligovy, aby si namontovali zámek do poštovní schránky, přes otevřenou 

schránku jde do chodby zima. Schránka je bez zámku již několik měsíců. 

 Opětovně žádáme kuřáky, aby neházeli nedopalky kolem domu. Pokud bude třeba, 

družstvo koupí venkovní popelníky.   Nekuřte na chodbách.  

 Ve výtahu ve vchodě č. 5 nefunguje tlačítko na dispečink – nahlásit firmě OTIS 

 P. Nyklová požádala o umístění vlastní lavičky před zadní vchod č. 7 – schváleno.  

 

9. Závěr a usnesení: 

Na schůzi jsme prodiskutovali a odhlasovali: 

 Instalace kamerového systému v obchou vchodech 

 O Internetové a TV služby od firmy Team City nemáme zájem 

 O internetové a TV služby od firmy PODA zájem máme 

 Termín brigády bude vypsán dle počasí a opadání listí 

 V případě poruchy výtahů je nutno volat firmu OTIS ihned, v pracovní době 

 Budeme nájemníky informovat o vývoji kanalizace a odkupu pozemku od ČEZu 

 

Hlasování o usnesení: 

PRO: 17 

PROTI: 0 

ZDRŽELI SE: 0 

 

V Ostravě dne 16.10.2017 

Zapsala:   Gabriela Hájková 


