
                                                      Zápis 

ze schůze shromáždění SVJ V aleji 1355-8,  

konané dne 24.6.2020 

ve společenské místnosti Kunštátská 1351 v Poděbradech 

 

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

 za SBD: Ing.Viktor Šalanda 

                    pozvaný host: p. Vinš, člen výboru SVJ 143 a HZS 

 Vlastníci a členové SBD dle prezenční listiny 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, uvítaní přítomných. Přítomno 6512/10000 – 65% - schůze 

je usnášeníschopná. 

 

2. Vyúčtování topné sezony 2019 

- Převedeno 100.000,- Kč zpětně z fondu údržby vyúčtování roku 2019.  

- Ing.Šalanda informoval o aktuální ceně plynu sjednané SBD Bohemia u 

společnosti Innogy 494,- Kč/MWh. 

 

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: 

Stav fondu oprav: 844.987,- Kč 

Provozní fond: 16.614,- Kč 

Příspěvek do fondu oprav – 15 Kč/m2 

- Tyto doklady umístil p.Buldra na webové stránky společenství vlastníků 

www.svj1355-8.wz.cz 

 

4. Plánované práce a investice z fondu oprav: 

- Výměna vnitřních vchodových dveří do objektu + výměna poštovních 

schránek. Orientační cena 269.000,- Kč za zbývající 3 vchody, což činí 

cca 90.000,- Kč/vchod. Zatím dva dodavatelé – JP stavby a okna Ečer. 

Výběr dodavatele provede výbor SVJ na základě nejvýhodnější nabídky. 

- Zadaní cenové poptávky na dodavatele výměny zvonků – zvonková 

tabla – stejně jako u vchodu 1357, kde již bylo realizováno z důvodu 

havarijního stavu 

- Poptávka na rekonstrukci schránek ve vchodu 1357- umístění do 

výplně vedle vchodových dveří 

- Fasáda z jižní strany objektu – enormní náklady v případě kompletního 

zateplení včetně lodžií, bez lodžií ovšem nemá smysl realizovat, vznikaly 

by tepelné mosty. Se zkušenostmi v této oblasti informoval přítomné 

p.Vinš ze Společenství vlastníků Kunštátská- V Aleji 1350-1354 (143). 

http://www.svj1355-8.wz.cz/


 

- Návrh na penetraci a opravu fasády vnitrobloku, natření ochrannou 

barvou, rekonstrukce zábradlí u lodžií – je ekonomicky i stavebně vhodné 

provádět společně s vedlejším blokem a náklady dělit v poměru počtu 

vchodů.  

- Vchod do kolárny u vchodu 1357 – nutno posouzení projektantem – 

zatím nedořešeno. Znovu zvážit, vyčíslit náklady a předložit návrh ke 

schválení na shromáždění SVJ. Posoudit také možnost prodloužení a 

rozšíření nájezdu u zadního vchodu, příp. el.plošinu.   

- Cirkulace teplé vody v bytě Ing. Podoláka V Aleji 1355 – vyzkoušet i 

jinde, příp.zavolat p.Doušu 

 

5. Varování před špatně parkujícími automobily v ulici V aleji 

- Přítomný člen HZS p.Vinš důrazně varoval před špatně parkujícími 

automobily a katastrofické následky v případě vypuknutí požáru pro 

příjezd HZS. 

- Opakovaně byla tato ulice prověřována testy hasičů a vždy s negativním 

výsledkem. 

-  Současnou kritickou situaci řešit  v součinnosti s Městem Poděbrady. 

 

6. Technické záležitosti SVJ, diskuze 

- Parkování mezi vchody 1357-8 – trvalý problém, parkují zde i auta 

z cizích objektů – návrh na řešení zamykatelné mechanické zábrany, kdy 

klíče by měli pouze vlastníci a uživatelé ze vchodů 1357-8. 

 

 

 

 

 

 

 

V Poděbradech, dne 24.6.2020                   Zapsal:  T. Buldra 


