
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207, ul. Havlíčkova,
Mladá Boleslav

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného 5.4.2017 od 18:00

konaného v přízemí Penzionu pro důchodce Pečovatelské službyMladá Boleslav Na Radouči

Položky bez usneseni jsou informativní

1. Volba zapisovatele, ověření schopnosti usnášení
- přítomno

SBD 3+1 2+kk
vlastnickýpodíl vlastnickýpodíl na jeden byt vlastnickýpodíl na jeden byt
40,08% 1,59% 0,99%
Počet plný Počet plný - Počet plný
1 V 29 14
Počet přítomných Počet přítomných Počet přítomných
1 11 7
Přítomno zastoupení 64,48% Shromáždění je schopno se
podílů vlastníků usnášet

- návrh: stanovit zapisovateli manžele Oloszczynski

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 | 7 | 1 | 100

souhlas s návrhem
2. Hospodaření SVJ - souhrn zveřejněn na l-stránce společenství a vyvěšen ve vchodech domu

. Hospodaření společenství v roce 2016
- příjmy z nájmů bytů 3,3 mil. Kč

- příjmy z provozoven 122 tis. Kč

- náklady na správu 120 + 86 tis. Kč

- úklid 85 + domovníci 48 v tis. Kč

— náklady na služby 1 010 teplo + 308 voda + 35 ee + 12 odečet tepla v tis. Kč

- náklady na rekonstrukce a opravy 174 tis. Kč

- náklady na nutné (havarijní a porevizní) opravy a revize 74 tis. Kč

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 ] 7 l 1 ] 100

souhlas s hospodařením SVJ v roce 2016

. Smlouvy společenství k zajištění provozu domu
a) Voda - VaK
-- vodné/stočné v r.2015.....45,43/41,40Kč
-- vodné/stočné v r. 2016....48,92/42,58Kč tj. +7,7/2,9% celkem 5,2%
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Společenstvívlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207, ul. Havlíčkova,
Mladá Boleslav

b) teplo - Centrotherm
-- 567 Kč/GJ tj. +1,8% oproti 2015

c) odečet spotřeby tepla - Techem
--12 tis. Kč/rok

d) elektřina- SBD
"vchod 1206: odúčtování 97 kW pí Lelkové rozdělení spotřeby kamerového systému 583 kW
mezi vchody
-- po úpravě rozvaděčů v přízemí vchodů bude měřena spotřeba elektroniky společné televizní
antény a bude rozpočítávána rovným dílem do nákladů vchodů
Sdělení zástupce SBD p. Kordače: Dodávky elektřiny pro společné prostory domu, které
dosud probíhaly v rámci smlouvy SBD s dodavatelem, budou velmi pravděpodobně ukončeny,
protože SVJ je samostatným subjektem a SBD není z právního hlediska oprávněným
dodavatelem. Sjednání dodávek bude pak zajištěno SVJ samostatně. Stav byl udržován
z důvodů cenové výhodnosti pro SVJ, protože SBD, vzhledem k objemu odběrů, dosahovalo
na dobré nákupní ceny.

6) Výtahy
--- nabídka firmy výtahyMichálek na servis našich výtahů 6210 Kč/Q oproti 6290 Kč/Q
p. Šesták ujasní nabídku p. Michálka, zda je zahrnuto DPH a možnost zastoupení v případě
nepřítomnosti
p. Šesták zajistí srovnání smlouvyOTlS a nabídky p. Michálka. Vyhodnotí, zda podle
podmínek smlouvy s OTlS ukončíme smlouvu a přejdeme k p. Michálkovi.

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 | 7 | 1 | 100

souhlas s návrhem
f) úklid vchodu 1206 firmou Týna
--- nyni jednou týdně za 2280Kč, nabízí 2 x týdně za 2880Kč
návrh: pňjmout úklid dvakrát týdně za uvedenou nabídkovou cenu

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 | 7 | 1 | 100

souhlas s návrhem
g) úklid ve vchodu 1205 - paní Sochorová a úklid ve vchodu 1207 - p. Torok
--- nyní 2 x týdně za 2500 Kč/měsíc před zdaněním,
návrh: zvýšit na 2900 Kč před zdaněním

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podil(%)
11 ] 7 ] 1 | 100

souhlas s návrhem
h) účty nadále u KB, úrok na bú od 12.12.2016 je 0,03%, na tú od 2/2016 0,02%, vloni

projednávané možnost lepšího zúročeni u banky J&T nebyla využita, tato banka měla
v průběhu minulého roku problémy s fin. zajištěním svých aktivit.

i) správní podpora SBD 6191 + 962 Kč/měsíc

2/5



Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207, ul. Havlíčkova,
Mladá Boleslav

3. Plán prací, oprav a úprav domu v roce 2017

. Informace
- Rekonstrukce prostor vstupů a chodeb otevřené části přízemí domu - podepsána smlouva
s firmou Profist za 2 160 tis. Kč (bez úpravy kabelových kanálů), práce jsou sjednány na
dobu mezi 9.5.2017 až 9.8.2017, v jednom vchodu nesmí přesáhnout 31 kalendářních dnů.

- Rekonstrukce rozvaděčů v přízemí vchodů domu s náklady 25 tis. Kč proběhla v těchto
dnech

. Obnovení domečků energetických přívodů — odhad nákladů je 54 tis. Kč

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 | 7 l 1 100

rozhodnuto už na minulém shromáždění

. Obnova komunikačního systému mezi vstupy do domu a byty

a) orientační nabídka pro domácí telefony bez obrazu od Centr PCO
- Helios lP Verso za 524 tis.Kč — velmi technicky pokročilá, ale drahá varianta
Možnost individuálního nadstandardu: videotelefon v ceně 5000Kč, Námitka z pléna — není
zásadně přínosné mit vstupní jednotky s dotykovým displejem, je potřeba zohlednit věkové
spektrum uživatelů a zvolit co nejjednodušší ovládáni

hlasování k této variantě
byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)

0 l O l

nesouhlas
b) digitální systém Tesla Stropkov - orientační nabídka od firmy Elvik Elektro pro domácí

telefony bez obrazu... 352 tis.Kč. Opět možnost individuálního nadstandardu: videotelefon
v ceně SOOOKč, ,

Kompromisní řešení přinášející výrazné zlepšení vlastnosti, tak jako předchozí varianta.
Řeší i bezklíčový vstup do objektu zajištěný vstupními čipy, což zlepší komfort otvírání
dveří pro bydlící a zvýší bezpečnost, protože po ztrátě čipu nebo např. odstěhování je
možno čipy individuálně blokovat.
Možnost otevírání klíčem by zůstala pro případ výpadku elektňny.
Opatření není nutné bezpodmínečně vázat k plánované rekonstrukci přízemí.

V uvedeném nákladovém rámci bude pokračovat jednání o nabídkách a realizaci
byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,08%) podíl(%)

11 7 1 Í 100

souhlas s návrhem
Změna počtu hlasujících: -1 (byt 2kk) — shromážděni je nadále schopné usnášení

. přemístěni tabla zvonků do prvního portálu, schránky za zamčenými dveřmi- neřešeno, může
být zváženo později, ale přináší komplikace v přístupu ke poštovním schránkám a vystavuje
vstupní elektroniku více klimatickým změnám

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
0 l 0 l 0
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Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207, ul. Havlíčkova,
Mladá Boleslav

nesouhlas
. Obnova madel zábradlí, nátěry kovových prvků na chodbách — velmi hrubý odhad 70 tis. Kč.

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
11 | 6 | 1 | 100

souhlas s návrhem
. Dálkové měření spotřeby studené a teplé vody v bytech, dálkové měření spotřeby tepla na
vytápění v bytech — nadále není ekonomicky vyvážené
Vloni předloženo:
o Techem nabízí jen měření spotřeby vody a tepla s radiovým odečtem za jednorázové

investice do měřidel ve výši 215 tis. Kč a úsporu na roční platbě (8 Kč na měřené místo?).
Dosavadní roční platba za odečet a rozúčtování tepla byla 12 tis. Kč. nyní za teplo
Techem účtuje také 12 tis. Kč.

0 Profitherm nabízí
_

- měření s on-line připojením na jejich systémy, které dálkově odečítaji za investici 474
tis. Kč a měsíční provozní náklady systému 690 Kč.

- měření s radiovým odečtem při pochůzce jejich pracovníka za investici 284 tis. Kč
— nyní za odečetTechem účtuje 12 tis. Kč.
P. Kordač (zástupce SBD): pro náš dům nastal okamžik výměny vodoměrů v bytech a měřičů
tepla na radiátorech; náhrada přístroji s možností dálkového odečtu by nepřinesla výrazné
navýšení nákladů.

Diskuse - podpora ekonomicky reálnější varianty Techem, která mj. umožní snadnější
kontrolu spotřeb i vícekrát do roka a tím možné odhaleni poruch měřičů a jiných nežádoucích
jevů

p. Šesták zajistí prověření ekonomické varianty uvedené pro Techem v jejím výše uvedeném
nákladovém rámci, pokud bude takto realizovatelné, je souhlas s realizací

byt 3+1(1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,0%) podíl(%)
11 | s | 1 ] 100

souhlas s návrhem
. Krytí nástupních ploch vchodů stříškami — necháme posoudit návrhy architektem MB, poté
necháme nabídnout cenu na materiál, montáž by byla provedena vlastními silami
Příklady nákladů 3 odhady podle nabídek firem na i-portálech:
- hloubka 1400 mm - mat. 20 tis. Kč + práce 2 tis. Kč. na dveře (tj. náklady celkem 132 tis.Kč)
- hloubka 750 mm — mat. 4 tis. Kč + 2 tis. Kč na dveře (tj. náklady celkem 36 tis.Kč)
- hloubka 1000 mm - mat. 18 tis. Kč + 2 tis. Kč na dveře (tj. náklady celkem 120 tis.Kč)
za předpokladu možnosti jednoduchéhoupevnění na stávajících čelech stropního dílu
vchodů

Je vázáno na stanovisko městského architekta
odložíme na další projednání příště — vysloven nesouhlas

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (O,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
0 l O 0

nesouhlas
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Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1205-1207, ul. Havlíčkova,
Mladá Boleslav

Další změna počtu hlasujících: -1 (byt 3+1) — shromáždění je nadále schopné se usnášet.

4. Schválení návrhu rozpočtu pro rok 2017 na základě projednaných předchozích bodů

Předpoklad příjmů: stejné jako v r. 2016. Zároveň předpokládáme úpravu nájemného za provozovny
po ukončení rekonstrukce předpolí vchodů. K této úpravě nájemného musí dojít v souladu s lhůtami
uvedenými ve smlouvách.
- plán příjmů 3,4 mil. Kč

Výdaje závislé na rozhodnutích shromáždění
- plán výdajů max. 5 mil Kč, ztoho opravy a údržba 2,7 mil. Kč

Předpokládaný stav účtu na konci roku 2017 při maximálních výdajích 2,8 mil. Kč

Roční tvorba fondu oprav je 1,1 mil. Kč

byt 3+1 (1,59%) byt 2+kk (0,99%) sbd (40,08%) podíl(%)
10 ] s | 1 l 100

souhlas s rozpočtem SVJ pro rok 2017
5. Poznatky z provozu v domě v poslední době
— nepořádek kolem domu, pobyt nepovolaných osob, potřeba doplnit adresy, telefonní a e-mailové

kontakty
P. Šesták:
- Je nanejvýš vhodné udržet prostor chodeb domu bez jakýchkoli předmětů; ty překáží úklidu a
zhoršují možnosti úniku pň zakouření při požáru.
- Odkládáni odpadků na chodbu, byť přechodně, může způsobit těžko odstranitelné znečištění
podlahové krytiny a často způsobuje zápach - je vhodné se tomu vyhnout.
- Znečištění před vchody domu nedopalky cigaret, a nároží domu u vchodů močí psů, je velmi
ovlivnitelné obyvateli domu.

6. Diskuse a návrhy
Diskuse proběhla v rámci projednaných bodů

Doplněno dodatečně p. Šestákem: Instalace nových osvětlovacích těles na chodby domu, která
pňnesla lepši osvětlení a nižší spotřebu, a s tím spojené další menší úpravy na elektroinstalací byly
provedeny pány Stieblingem a Tórókem. Děkuji jim za provedenou práci.
Děkuji všem vlastníkům, nájemníkům bytů SBD i dalším bydlícím za vše co vykonali ve prospěch
hlavního cíle našeho společenství — poskytnout co nejlepší bydlení v našem domě. Zvlášť děkuji
účastníkům shromáždění za přijetí podílu na rozhodování o další práci na udržení a zlepšení
prostředí našeho domu.

Správnost zápisu potvrdili:

Kateřina Oloszczjnská ,? Petr
ŠestŽŽÝŽ

Jiří Oloszc ' ski
'

Zl" »7
Datum: %; L,.: M/ťtf
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