
Společenství vlastríků jednotek domu čp.494,495 a496 ulice Toviírní v Trutnově

Zápis ze shromáŽdění

Datum konání: 23.1l.2015, 18:00 hod.

Místo konání: Tovrímí 495. Trutnov _ suterén domu

Program

1. Kontrola usnášeníschopnosti

2. Hospodďení SVJ zarck2}l4

3. Provoz nové rnýměníkové stanice

4. Diskuse

5. Schválení hospodďení

Pritběh

Ridicim shromríŽdění je předseda výboru společenství Ing. Jiří Koubek, zapisovatelem Ing.
Miloš Velikovslcý.

bod 1)

Součtem podle prezenční listiny byla zjištěna úěast 62,46yo vlastnílď. ShromríŽdění bylo
prohlášeno za usnášeníschopné.

bod 2)

Předseda výboru informovď ěleny společenství o hospodďení SVJ zarck20|4. Předseda
semámil ěleny s aktuálním stavem na běžrém úětu, účtech stavebního spoření, ve fondu
oprav a stavem úvěru na rekonstrukci.

Stav na:

. běŽném účtu byl k3|.12.2014 Kč | 224 |29,--

. běŽném účfu byl k 31.10.2015 Kč 969 940,--

- účtu stavebního spoření u MPSS a.s. byl k3|.12.2014 Kč | 5|3 782,--

. účfu stavebního spoření u Wuestenrot _ SS a.s. byl k3|.|2.2014 Kč | 772 397,--

- pokladně v hotovosti byl k 3|.|2.2014 Kč 3 0l3,--

Výše zustatku úvěru ze stavebního spoření činí k 3|.|2.2014 Kč 12 00l 699,--.
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Společenství vlastríků jednotek domu ěp. 494,495 a 496 ulice Továmí v Trutrrově

SVJ obdrželo za rok 20l4 dotace na úroky z úvěru na rekonstnrkci od Čtr,tzRB a.s. ve vÝši Kč
275 742,--

Do majetku SVJ byly od města Trutnova zakoupeny pozemky pod přístupovými chodníky a
okapníky.

bod 3)

V pruběhu |éta20|5 došlo k realizaci instalace objektové předávací stanice (dále oPS) a
přepojení dodávek tepla a teplé vody oa Čpz Teplarenská a.s.

SVJ nyní odebírá teplo z horkovodu ČEZ zaprimrírní sazbu a zajišťuje si ohřev teplé vody a
vytápění ve vlastní reŽii.

Celková cena investice byla Kě 427 232'.-

Platby na teplou uŽitkovou vodu jsou nyní rozděleny v poměru 30% stáůáplatba dle počfu
osob, 707o skutečná spotřeba dle vodoměru.

Platby zavýápěttl'jsou rozděleny v poměru 50% dle podlahové plochy, 50% dle odebraného
tepla zj ištěného poměrovými měřidly.

V roce 2016 dojde k změně zilkona upravujícího rozdělení plateb za teplo a teplou vodu. Na
jeho základě a dle spotřeby tepla a teplé vody po přepojení na oPS bude na příštím
Shromráždění diskutoviína potřeba další úpravy rozdělení stá]é a spotřební složky.

Vlivem nněny sazby za teplo ze sekundiímí na primární došlo ke sníŽení ceny za GJ odebrané
energie z 553 na445 Kč/GJ. V důsledku toho byla našemu SVJ sníŽenázáůohanap|atby za
teplo o cca20 000 Kč.

Pan Velikovslcý dále informovď ShromaŽdění o fungování oPs ajeho nastavení. Korekce
nastavení budou prováděni během topné sezóny na ziákladě výsledků měření a podkladů od
obyvatel domu.

bod 4)
By|azahájena diskuze a definovárry následující požadavky na výbor SVJ a ostatrrí členy SVJ:

- zjistit možtost najmutí externí firmy pro úklid u popelnic a případnou cenu za futo
sluŽbu.

. upravit interval zhasíniíní světel na chodbách, někÍerá zhasínají příliš brzy.
- poučit a hlídat děti, aby si nehrály a nemačkaly tlaěítka vytahu atímnezdržovaly

ostatní, kteří ěekají na příjezd vytahu do jejich stanice.
- ověřit funkci v;itahu při sběru směrem dolů
- zjistit možnosti oÍezáni či prořezání vysokých stromů před domem, které brrání

pruniku světla do bytů, ověřit stav a stabilitu stromů (obzvláště borovic) z hlediska
jejich bezpečnosti

- opravit porouchané kliky (zámečky) na chodbových bďkónech v čp. 494 a496.
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Výbor SVJ informoval členy:
- o probíhající výměně cedulek omaěujících ěíslo domu a umístění chybějící cedule

označující ulici.
- o proběhlém prokácenibřiz za domem a pravidelném ořezu větví u silnice před

domem

bod 5)

Hlasovrání:

Návrh: Shromaždění schvďuje hospodďení SVJ zarok2014.

Hlasovdní 1: přítomno 62,469ó, pro návrh 100% přítomných (62,46% všech) vlastníkť*
Nóvrh bylpřijar

PříIohv

prezenění listina a plné moci

soupis hlasovaní
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Ing. Jiří Koubek

předseda výboru společenství
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Ing. Miloš Velikovský

zapisovďel
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