
Zápis č. 4/2014 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 25.9.2014 
 
Přítomni:  p. Šeligová, p. Šebelová, p. Baronová, p. Tomek, p. Hájková, p. Puklová,  
  p. Pietras, p. Guňka, p. Heryan, p. Hlista, p. Velenská, p. Lauermann, p.  
  Palaky,  p. Kaděrová, p. Strakošová, p. Lešnovský 
 
Omluveni:     p. Dospělová-Zatloukalová – plná moc na p. Hájkovou, p. Lauermannová  
  – plná moc na p. Lauermanna, p. Frydryšková, pan Mušec 
 
Neomluveni:  pan Stibor 
 
Program schůze:  
1. Zahájení schůze  
2. Informace o financování družstva 
3. Informace k výtahům 
4. Požární kontrola  
5. Úklid domu 
6. Elektrorevize 
7. Měřiče tepla 
8. Informace o instalaci čidel u vstupu 
9. Osvětlení chodby na čidla 
10. Úprava chodeb 
11. Změna správce domu 
12. Stanovy družstva – hlavní povinnosti nájemníků 
13. Různé: 
 - brigáda 
 - dluhy nájemníků 
 - mříže do oken (spíže) 
 - vodoměry 
14. Volná diskuze a připomínky  
15. Závěr, usnesení 
 

1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že počet 
přítomných členů je  16 + 1x plná moc, schůze je tedy usnášeníschopná.  

 
2. Financování družstva, stav k 25.9.2014: 
 pokladna: 5760,- Kč, BÚ: 22.898,- Kč, SÚ: 1.384 071,- Kč,  
 celkem  1.412 729,-  Kč. 
 
3. Informace k výtahům 
 Většina závad již odstraněna, zbývá opravit podlahu výtahu vch.7, odstranit 

závadu zjištěnou revizním technikem (vzdálenost kabiny od skla nad 
výtahovými dveřmi) a opláštění.   Jelikož chybějící opláštění (či natření v barvě 
kabiny) bylo pravděpodobně způsobeno nedorozuměním při prvotních 
jednáních, dohodlo se představenstvo BD Výstavní5a7 se společností Liftcomp 
na odstranění této závady s 50% spoluúčastí BD Výstavní 5a7 a Liftcompu. 



Cena pro BD Výstavní 5a7:  6.500,- Kč/bez DPH/1 kabinu. Odstranění závad 
bude provedeno do 20.10.2014, odstávka výtahu max. 2 dny v době od 7 do 15 
hodin.  

 
4. Požární  kontrola 

Byla uzavřena smlouva s firmou REDCOCK a.s. na provedení kontroly 
dodržování předpisů o PO. Byly instalovány hasící přístroje 2 ks pro každý 
vchod (před půdou a ve sklepě vedle výtahu) a doplněny bezpečnostní cedule. 
Zápis z kontroly je bez zjištěných nedostatků. Další kontrola v 7/2015. 

 
5. Úklid domu 

a) Provedeno výběr. řízení na úklidovou firmu – pravidelný týdenní úklid 
společných prostor. Vybrána firma Ekostav Moravia. Úklid probíhá každý pátek 
od 8h ráno. Financováno z Fondu oprav. Cena 90,-Kč/byt jednotku/měsíc, 
včetně dovozu vody 
b) Proveden jednorázový úklid po výtazích – firma Leško – 3 tis Kč.  
c) Proveden jednorázový úklid půdy a sklepů – Jiří Šeliga – 4 tis. Kč + půjčení 
vysavačů 994,- Kč.  

 
6. Elektrorevize 
 Je potřeba provést revizi elektrorozvodů v elektrorozvodných skříních na 

chodbách obou vchodů. Vchod č.5 je v hliníku (je potřeba dát do mědi), 
vyměnit zničené el. skříně, vchod č. 7 je v mědi + je potřeba odstranit závady 
z minulé revizní zprávy, vyměnit jističe.  Platí již nové normy, u noční sazby 
musí být zvláštní (separátní) elektroměr, tzn. na každou domácnost 2 
elektroměry � tím pádem se musí rozv. skříně opravit (vyměnit, zvětšit) � 
plechy se musí přizpůsobit, skříně natřít. Poptávka byla zaslána, nabídky nejsou 
všechny zpět. Odhad ceny: Vchod 5:  45 tis bez DPH, vchod 7:  20 tis Kč bez 
DPH.  

 Hlasování:  všichni PRO 
   Uzavřeno:  není potřeba znovu projednávat na další schůzi, představenstvo 

vybere vhodnou nabídku a rovnou služby objedná. 
 
7. Meřiče tepla 

Zákon ukládá instalaci měřidel tepla. Poptávky zaslány, vyběrové řizeni 
provedeno. Každá firma používá jiný typ, je problematické přesné srovnání 
nabídek. Bude dotázáno přímo u dodavatelů.  Rovněž bude dotázáno, co 
s radiátory na el.proud, co s radiátory, které nejsou přístupné, co s rozdílným 
počtem radiátorů v bytech apod. ...    

      Cenový limit: meřiče vč. montáže,  pro oba vchody,  do 60 tis.  Kč.     
 Pokud představenstvo vybere měříče do této cenové hranice, členové souhlasí 

nesvolávat kvůli tomuto bodu další schůzi a rovnou měříče objednat.  
S vybranou firmou obejít jednotlivé byty a zjistit kolik meřičů budeme 
potřebovat.   

      Hlasování:  všichni PRO 
 



 
8. Informace o instalaci čidel u vstupu: 
 Světla na čidla, před i za vchody nainstaloval pan Šebela. Cena byla:  4100,- Kč 

pro oba vchody celkem. 
 Prověřit u pana Šebely, jaký je nastaven interval na přední světlo vchod č. 7 – 

svítí velmi dlouho. 
 
 
9. Osvětlení chodby na čidla 
 + zakrytí vypínačů + nová zvonková tlačítka u všech bytů.  
 Zároveň nechat posunout světlo nad schodištěm u schránek – nad podestu. 
Částka celkem  cca 16 tis Kč na oba vchody, vč. práce a materiálu (světla, nové 
zvonky). Zároveň koupit fólii na zakrytí skla nad výtahy. 

      Požadavek pana Tomka: jeden vypínač v elektroskříni – aby se daly světla  
v celém domě zapnout manuálně (s impulsem – nastavit např.na 30 min) bude 
projednán při zadávání opravy rozvodných skříní. 

      Hlasování:  všichni PRO 
 
10. Úprava chodeb 
 Ostranění lítacích dveří, výměna kachliček podél schodiště a na soklech 

v mezipatrech, oprava schodu – vchod č. 7, ostranění nefunkčních radiátorů, 
malování chodeb. Poptávky zaslány, nabídky se  budou vyhodnocovat. 
Hlasování, zda-li se má na tomto bodu dál pracovat. 

 Hlasování:  všichni PRO 
 
 Vybudování místnosti ve sklepě – vchod č. 7: 

upravit prostory, odstranit kotel, kádě, zařízení sušárny, probourat příčky – 
zvětšit místnost, vybudovat přívod vody a ohřev pro úklid, natáhnout omítky, 
nová podlaha – bude zahájeno výběrové řízení. 
Hlasování:   všichni PRO 
 

11. Změna Správce  domu 
 Nespokojenost s firmou Fillreal, neodpovídají včas na požadavky, na některé 

nereagují vůbec. Nepomáhají při výběr. řízeních, podávají nesprávné informace. 
Hlasování o zrušení spolupráce s firmou Fillreal k 31.12.2014 (pokud je tento 
termín v souhladu se smlouvou). 

 Hlasování:    všichni PRO 
 

Provedeno výběrové řízení na nového správce: Poptávky zaslány společnosti 
Bytasen, Správa bytů a nemovitostí a firmě ORSA. 
Orsa – nabídku nezaslali. Porovnávali se nabídky firem Bytasen a Správa bytů a 
nemovitostí. Levněji vychází Správa bytů a nemovitostí. Na schůzi probrány 
výhody a nevýhody obou firem. Pan Lauermann sdělil svou negativní zkušenost 
s firmou Bytasen, naopak pozitivní zkušenost s firmou Správa bytů a 
nemovitostí. Hlasování členů:pro navrženou firmu Správa bytů a nemovistostí. 
Hlasování:   všichni PRO.  



 
12. Stanovy družstva – hlavní povinnosti nájemníků: 

Hlavní povinnosti vyvěšeny na  nástěnce. Zejména ohleduplnost k ostatním 
nájemníkům -  nedopalky od cigaret na dvoře a na balkonech nájeníků. 

 Kdo jde na půdu, je povinen zamykat, zavírat okna. Pokud se budou opakovat 
situace s otevřenými okny a nezamčenými dveřmi, bude vyměněn zámek na 
půdu a klíče bude mít jen představenstvo. Pokud chce někdo instalovat na střeše 
např. anténu, satelit,, apod. – musí písemně požádat představenstvo o souhlas.  
Je zakázáno přelézat bránu do dvora. Klíč od brány je ve schránce u vchodu č. 7 
(zadní vchod). Na brigádě bude provedeno znovu školení ,jak otevřít bránu 
v případě, že se automatické otevírání pokazí. Klíč k bráně bude pak přidělán 
pro ty, kteří jej nemají.  

 
13. Různé: 

a) brigáda  proběhne některou listopadovou sobotu. Termín bude včas vyvěšen 
na nástěnce. Účast co největšího počtu nájemníků je žádoucí. 

b) Představenstvo bylo požádáno pořídit velké nůžky na odstranění hrubých 
větví. Doporučena značka Fiskars – Makro, Mountfield. Cena cca 2 tis Kč.  

      Hlasování:   všichni PRO 
c) Hromosvod u paní Strakošové je vytrhnutý ze zdi – nechat opravit 
d) Dluhy nájenníků:  pan Lešnovský slíbil uhradit všechny dluhy do konce 

měsíce října 2014. 
e) Ve sklepě byly instalovány zásuvky na el. proud na zámek. Klíč je 

k dispozici u paní Baronové a Strakošové. Zásuvka slouží pro dodavatelské 
firmy, které budou provádět práce na domě, popř. i pro nájemníky, kteří 
budou potřebovat el. proud ve sklepě (např. pro vysátí sklepů). 

f) Představenstvo zakoupí jeden vysoký žebřík – pro paní uklízečku na umytí 
skel vstupních dveří, výměnu žárovek, apod.  

g) Mříže na okna do spíže (paní Šebelová a paní Velecká) nainstalovány. Cena 
3800,- Kč. Účet bude proplacen panu Frydryškovi. 

h) Výměna vodoměrů:  bude opět potřeba provést výměnu vodoměrů. 
Odloženo na jaro. Nechat klasické, manuální odpočet. 

 
14. Volná diskuse: 
 a) Vchod 7 sklep – stále svítí světlo, někdo neshasíná 
 b) P. Pietras:  výtah – dlouhá doba probouzení ze spacího režimu. Dá se zjistit, 

aby se výtah po „usnutí“ přesunul do přízemí?  
 c) Byt paní Velecké – teče topení – požádat firmu Vodař o opravu 

d) Klíče k výtahům (zadržení dveří) přidělány pro všechny nájemníky, budou 
rozneseny v nejbližší době. Uhrazeno z fondu oprav. Čipy k výtahum 
(objednány dle předchozí žádosti některých nájemníků) – nájemníci si je sami 
zaplatí. 

 
15. Závěr:    
  
 



USNESENÍ: 
 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 
1. Opravy a výměny elektrických rozvaděčů 
2. Instalaci měřidel tepla 
3. Osvětlení chodeb na pohybová čidla 
4. Provedení úpravy chodeb a malování 
5. Zrekonstruování sklepní místnosti ve vchodu Výstavní 7 
6. Změnu správce domů, výběr nového správce – Správa bytů a nemovitostí 
7. Nákup velkých nůžek na větve 

 
      Hlasování o usnesení: všichni PRO 

 
 
 
 
 
Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava 25.9.2014 


