
Společenství vlastníků jednotek domu ěp. 494,495 a496 ulice Toviírní v Trutnově

Zápis ze shromáŽdění

Datum konání: 10. l l.20|4,l7:30 hod.

Místo konání: Tovární 495. Trutrov _ suterén domu

Proaram

l. Kontola usniíšeníschopnosti

2. Hospodďení svJ zarok20|3

3. Plárrované investice

4. Hlasování

5. Diskuse

Prťlběh

fudicim shnomríŽdění je předseda výboru společenství Ing. Jifi Koubek, zapisovatelem Ing.
Miloš Velikovslcý.

bod 1)

Součtem podle prezenční listiny byla zjištěna účast 54,57% vlastníků. Shromáždění bylo
prohlášeno za usnášeníschopné.

bod 2)

Předseda výboru informoval členy společenství o hospodďení SVJ zarok 2013. Předseda
seznámil členy s aktuálním stavem na běŽném úětu, ve fondu oprav a o převodu volné
hotovosti ve ýši l,5 mil. Kě na nově zďožený účet stavebního spoření, kde bude po dobu
minimáJně 6 let uročena. Navrhl převod nerozděleného zisku z roku 20l3 do fondu oprav.

Dríle iďormoval shromáždění o nealizovaném odkupu přísfupoých chodníků a okapníčků
od města do vlasbrictví svJ.

bod 3)

Plárrované investice:

a) Z důvodu končící platnosti kďibrace je nutré vyměnit vodoměry na teplou rržitkovou a
sfudenou vodu. Výbor SVJ zajistí ýběr dodavatele a v;iměnu vodoměrů. Nové
vodoměry budou odolné vuči manipulaci stavu pomocí magnefu.
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b) Pfi rcviziplynového vedení byla zjištěna koroze plynových trubek,lÍeré je nutré
vyměnit. Výbor SVJ zajistí výběr dodavatele a výměnu vertikálního plynového vedení
(stoupaěek) a jeho revizi. V někteých bytech bylo zjištěno vedení a zapojeď části
vniřní elektroinstalace ventilační šachtou. Z důvodu vedeď vody a plynu není toto
moáré a musí být majiteli odstaněno.

c) Dodavatel tepl4 společnost ČEZ Teplarenská ruší výměník tepla, na něž je náš dům
napojen. SVJ bylo o tomto kroku ČEzemdle zákona včas infornrováno. odstavení
stávajícího výměníku tepla je plánovfuio na 3l.8.2015. Do té doby musí každé dotčené
SVJ zajistit ňlzeru vlastní objektové Předávací Stanice (oPS) nebo změnu způsobu
vytápění a ohřevu TUv.

S vfiořením vlastní oPS je spojeno i následrré snížení sazby zaGJ tepla. ČEZ
teplárenská bude nadále účtovat naklady v tzv. primární sazběo místo doposud
účtované sazby sekundární. Aktuální rozdi|těchto sazeb je ccal20 Kč/GJ.

výměník bude umístěn v prosťedním vchodě, místo stávající kolárny. Pro kolárnu
budou rrrčeny nové prostory.

Společnost ČEZtep|árenská navrhla dotčeným SVJ zajištění zpracovfuií projektu,
vyhotovení, odzkoušení a předárrí oPs. Samotná realizace bude zajištěna místní
firmou, která se na toto specializuje. odhadovaná cena díla je přiblifuě 430 000 Kč.
Výbor SVJ předložil shromáŽdění nabídku společenostiČBz Teplárenská a navrhuje
uzavření smlouvy o koupi oPS se společností ČEZ Teplárenská.

Cenaza oPS bude ďtrazena z fondu oprav.JelikoŽ dojde k výrazrrému snížení ceny za
teplo, je očekávaná návratnost investice v horizonfu cca2|et. Na příštím shromáždění
nawhne výbor SVJ navýšení plateb do fondu oprav' aby ušeťené náklady zavytÁpérú
byly nadále používárry na snižovárrí úvěrového zadfužení,

bod 4)

Hlasovárrí:

Návrh: Shromáždění schvaluje hospodářský ýsledek za rok 20|3 a souhlasí s převodem
nerozděleného zisku do dlouhodobé zráJohy na úhradu nákladu na provoz domu.

Hlasovóní 1: přítomno 51,57%, pro nóvrh 100% přítomných (51,57% všech) vlastník,ů"
Nóvrh bylpřijat.

Návrh: Shromáždění schvaluje předložený náwh nazÍizeni oPS pro dodávky tepla a TUV a
pověfuje výbor SVJ rrzavřením smlouvy se společnostsČBzTeplárenská na jeho ňizeni.

Hlasovóní 2: přítomno 51,579ó, pro nóvrh 100% přítomných (51,57% všech) vlastníků"
Nóvrh byl přijaí

Návrh: ShromráŽdění schvaluje předložený náwh na qiměnu vodoměru a plynového vedení a
pověřuje výbor SVJ ýběrem dodavatele a uzavřením smlouvy.
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Hlasovóní 3: přítomno 51,57%, pro nóvrh 100% pii1gmných (51,57% všech) vlastník,ů.
Nóvrh byl přijar

bod 5)

By|a zahájena všeobecná di skuze.

a) Výbor SVJ požádal ěleny SVJ, aby nezanechávďi nepofiebné věci, které nelze vhodit
do kontejneru na komunální či tříděný odpad, leŽet u kontejneni. Společnost
TRANSPORT Trutnov s.r.o.' zajišťující pro město Trutnov svoz odpadu nemá
povinnost tento nepořádek uklízet a také tak nečiní. Nepoťebný nábytek nebo stavebď
odpad paří na sběrný dvůr, kde je můŽe každý oproti občanskému průkazu zdarma
zanechat.

b) Na žádost SVJ město Trutrov ořezalo stomy brárrící parkovárrí před domem a
umístilo značku zákaz zastavení u přístupové cesty ke kontejnerum.

c) Výbor SVJ byl požádán, aby pokud možno vyvěsil ve vestibulech domovní řád.

d) Doporuěď pro byty, lrteré na radiátorech nemají umístěny termostatické hlavice, aby si
tyto opaťili. Použití termostaticlcých hlavic vyraně šeťí náklady na vytápění majitele
bytu, ďe i ostatních.

e) Výbor SVJ na žádostněkteých členů vyzívávšechny majitele a nájemníky bytů, aby
kontrolovďi zavření hlavních vchodových dveff a neponechávďi otevřené vniřrrí
dveře z vestibulu k výtáu. Dochází k vellcým únikům tepla v zimním obodbí a riziku
kládeŽí.

PřÍIohv

prezenční listina a plné moci

soupis hlasovaní

/<-*-"-i\-z-- \
Ing. Jiří Koubek

předseda výboru spoleěenství

l r ,
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Ing. Miloš Velikovský

zapisovatel
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