
     Zápis 
 
ze společné schůze nájemců a shromáždění vlastníků jednotek bytového domu 
v Pardubicích  ulice Stavařov ,                                                        SA číslo 424 
konané dne 17.5.2011     v  Pardubicích v 18.00hod.   dále od 18.15hod. 
=================================================================== 
Zpráva o účasti :  
 
Schůze se zúčastnilo 18 nájemců a 32 vlastníků bytů.   
 
Zahájení:  
Jednání zahájil pan Hrdý, přítomné seznámil s programem schůze a konstatoval, že 
shromáždění je usnášeníschopné. Dále 100% hlasů byl zvolen zapisovatel a ověřovatel. 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Jmenování nových členů výboru samosprávy. 
3. Seznámení s řešením opětovné neodborné montáže bočních      
    vchodových dveří firmou SULKO. 
4. Řešení reklamace vyúčtování TUV. 
5. Seznámení s investicemi v roce 2011. 
6. Projednání  zadání studie na instalaci solárních    
    kolektorů. 
7. Doporučení  možnosti navýšení záloh na teplo a TUV. 
8. Seznámení s regulací výměníkové stanice. 
9. Závěr schůze 
 
 
1.   Dovoluji si  jménem samosprávy poděkovat panu Hrdému za dlouholetou práci  na pozici    
      předsedy a popřát mu hodně zdraví.  
 
      Rezignace ze zdravotních důvodů  předsedy p. Hrdého byla přijata k 30.6.2011.  
      Dále bylo  hlasováno o novém předsedovi SA 424.  
 
 
       Přítomní navrhli do funkce předsedy od 1.7.2011 pana Dubánka, Stavařov 88, který 
hlasováním Pro 100%, proti 0%, hlasování se zdrželo 5% byl schválen nadpoloviční většinou 
do výkonu funkce předsedy samosprávy SA 424. 
 
 
 
 
 
3.  Hospodář samosprávy Topolský seznámil přítomné s řešením vzniklého problému po 
neodborném zaměření a realizaci montáže bočních vchodových dveří, které provedla firma 
SULKO. Dveře vchodů 89, 90 dodatečně 91 budou předmětem druhé reklamace a dle podpisu 
dohody o realizaci bude celé dílo  předáno do 15.6.2011 v konečném stavu. 
 
 
 



4.  Hospodář samosprávy Topolský seznámil přítomné s řešením reklamace tepla a TUV. 
     Podpisem 100% účastníků byl potvrzen požadavek na opravu doplatků následujícím      
     způsobem. Ostatní náklady na výměníkovou stanici (opravy, číštění, napájení) budou     
     přeúčtovány do dlouhodobé zálohy. Díky tomuto kroku budou paní Buriánovou  
     opraveny  doplatky a automaticky nastaveny nové zálohy od 1.7.2011.   
      
     Hana Burianová            323@sbdpce.cz      tel.  466 752 323 
 
 
5.  Hospodář samosprávy Topolský seznámil přítomné s investicemi v tomto roce a   
     nastavením regulace VS, která bude provedena dle písemného požadavku   
     všech zúčastěných po instalaci nového regulačního programu.  
        
       -  oprava 36 velkých a 24 malých balkonu v zadním traktu bytového domu.     
           Předpoklad investice … 300.000,- KCZ. 
   Hodnotilelé nabídek: Dubánek, Hrdý, Topolský. 
       -  regulace a instalace nového programu v regulační jednotce VS.  
           Předpoklad investice …   10.000,- KCZ. 
 
 
6.  Hospodář samosprávy Topolský seznámil přítomné s požadavkem SA 424 na studii, která  
     vyhodnotí vhodnost instalace solárních kolektorů. Dále bude řešeno zpřístupnění  
    společných prostor sušárna, kolárna ve všech vchodech bytového domu.   
 
7.  Hospodář  samosprávy Topolský přijal tyto požadavky na opravy: 
 
     - požadavek sepnutí nočního čidla světel na první schodnici u všech vchodů. 
 - oprava chybějícího dílu zábradí.  
            - oprava zadního vstupu/schodnice u vchodu 88. (odkládá se).  
            - demontáž ochraného rámu dveří vchod 91 – vyřešeno reklamací a rozřířením o 10cm 
  
8.   Závěr: 
  
      Předsedající pan Hrdý poděkoval přítomným za jejich účast a ukončil jednání v 19,30 hod. 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 17.5.2011 
 
 
 
 
………………………………….   …………………………………………. 
Podpis zapisovatele/hospodáře:                             Podpis statutárních orgánů: 
Jaromír Topolský         


