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Zápis  

ze schůze shromáždění SVJ V aleji 1355-8,  

konané dne 2.5.2019 

ve společenské místnosti Kunštátská 1351 v Poděbradech 

 

Přítomni:  za Výbor SVJ: Milan Čepl, Jiří Douša, Tomáš Buldra 

 za SBD: Ing. Viktor Šalanda 

 Vlastníci a členové SBD dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, uvítaní přítomných 

 

2. Vyúčtování topné sezony 2018 

- p.Douša seznámil přítomné s vyúčtováním topné sezony 2018 a s 

příčinami navýšení ceny za GJ tepla na 545,39 Kč/GJ.  

- Hlavní příčina byla v nákladech na opravy zkorodovaných připojovacích 

trubek z topného kanálu do stoupaček ústředního topení rozvodů teplé 

vody, kterou prováděla firma Instalatérství Tichý. 

- Zjištěn neočekávaně velký rozsah poškození, celkem 13 míst s únikem 

vody, bylo nutné provést výměnu trubek, zabetonování, vybudování 

kontrolních šachet a další práce, které byly firmou Tichý vyúčtovány 

najednou v počátku roku 2019 a náklady v celkové výši 255.160,- Kč byly 

z důvodů nízké stavu na fondu oprav zúčtovány do provozních nákladů 

kotelny za rok 2018. Tyto náklady prodražily cenu za GJ tepla pro rok 

2018. 

- Bylo navrhnuto kompenzovat tyto náklady z fondu oprav do provozního 

hospodaření kotelny roku 2019 ve výši 100.000,- Kč, čímž bude zlevněna 

cena za GJ tepla za topnou sezonu 2019. Přítomní členové SVJ návrh 

schválili, proti byla pí.Vaňásková (v zastoupení p.Douši) 

 

3. Seznámení se stavem fondu údržby a provozního fondu 

- p.Douša seznámil přítomné se stavem fondu údržby a provozního fondu 

na základě účetních dokladů poskytnutých správcem SBD Bohemia. Tyto 

doklady umístil p.Buldra na webové stránky společenství vlastníků 

www.svj1355-8.wz.cz 

 

4. Informace o ostatních významných nákladech: 

- Výměna vodoměrů – výběrové řízení vyhrála firma Instalatérství Tichý. 

- Zámečnické práce – zabezpečení nádob na tuhý komunální odpad 

(popelnic) – výběrové řízení vyhrála firma Šimunek, náklady ve výši 

107.456,- Kč. Bylo realizováno v 1.čtrvrtletí roku 2019. 
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5. Plánované práce a investice z fondu oprav výhledově 

- Rekonstrukce rampy 

- Další údržba rozvodů vody 

- Fasáda z jižní strany objektu 

- Vchod do kolárny u vchodu 1357 – nutno posouzení projektantem 

- Výměna vchodových dveří u vchodů s původními ocelovými dveřmi 

(nedovírání dveří, úniky tepla) 

 

6. Navýšení příspěvků do fondu údržby 

- Návrh navýšení příspěvků do fondu údržby ze současných 11,96 Kč/m2 

na 15 Kč/m2. Tímto navýšením se zvýší měsíční příspěvek z původních 

42.062,- Kč na 53.045,- Kč. Všichni přítomní členové SVJ návrh 

jednomyslně schválili, nikdo nebyl proti. Platnost navýšení příspěvku 

byla dohodnuta s účinností od 1.7.2019. 

 

7. Technické záležitosti SVJ, diskuze 

- Rozdání klíčů od uzamykatelných popelnic – klíče má k dispozici 

p.Douša. 

- Parkování před vchody 1357-8 – nutno dodržovat zákaz parkování 

stanovený dopravním značením - žlutá čára – doporučeno umístit další 

zákazovou značku. 

 

 

 

V Poděbradech, dne 2.5.2019                    Zapsal:  T. Buldra 
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