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Zápis ze shromáŽdění
Datumkonání:
Místo konání:

10.ll.20|4,l7:30 hod.
Tovární495. Trutrov _ suteréndomu

Proaram
l.

Kontola usniíšeníschopnosti

2.

HospodďenísvJ zarok20|3

3.

Plárrované
investice

4.

Hlasování

5.

Diskuse

Prťlběh
je předsedavýboru společenství
Ing.Jifi Koubek, zapisovatelemIng.
fudicim shnomríŽdění
Miloš Velikovslcý.
bod 1)
listiny byla zjištěnaúčast
54,57%vlastníků.
Shromáždění
Součtempodle prezenční
bylo
prohlášenoza usnášeníschopné.
bod 2)
Předsedavýboruinformovalčlenyspolečenství
o hospodďeníSVJ zarok 2013.Předseda
seznámil členys aktuálnímstavemna běŽnémúětu,ve fondu oprav a o převodu volné
hotovostive ýši l,5 mil. Kě na nově zďoženýúčet
stavebního
spoření,kde budepo dobu
minimáJně6 let uročena.
Navrhl převod nerozděleného
zisku z roku 20l3 do fondu oprav.
Dríleiďormoval shromáždění
o nealizovanémodkupu přísfupoých chodníkůa okapníčků
od městado vlasbrictvísvJ.
bod 3)
investice:
Plárrované
platnostikďibrace je nutrévyměnit vodoměryna teplourržitkovoua
a) Z důvodukončící
sfudenouvodu.Výbor SVJ zajistíýběr dodavatelea v;iměnuvodoměrů.
Nové
vodoměry budou odolnévučimanipulaci stavupomocímagnefu.
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je nutré
b) Pfi rcviziplynovéhovedeníbyla zjištěnakorozeplynovýchtrubek,lÍeré
plynového
vedení
vyměnit. Výbor SVJ zajistívýběr dodavatelea výměnu vertikálního
(stoupaěek)a jeho revizi. V někteých bytechbylo zjištěnovedenía zapojeď části
vniřní elektroinstalaceventilačníšachtou.Z důvoduvedeď vody a plynu nenítoto
moáréa musíbýt majiteli odstaněno.
c) Dodavateltepl4 společnost
ČEZ Teplarenskárušívýměníktepla,na něžje nášdům
napojen.SVJ bylo o tomtokroku ČEzemdle zákonavčasinfornrováno.odstavení
stávajícího
výměníkuteplaje plánovfuiona 3l.8.2015.Do tédoby musíkaždédotčené
SVJ zajistit ňlzeru vlastníobjektovéPředávacíStanice(oPS) nebozměnuzpůsobu
vytápěnía ohřevu TUv.
S vfiořením vlastníoPS je spojenoi následrré
snížení
sazby zaGJ tepla.ČEZ
teplárenskábude nadále účtovat
naklady v tzv. primárnísazběomístodoposud
účtované
sazby sekundární.Aktuální rozdi|těchto sazebje ccal20 Kč/GJ.
výměníkbudeumístěnv prosťedním
vchodě,místostávající
kolárny.Pro kolárnu
budourrrčeny
novéprostory.
zpracovfuiíprojektu,
SpolečnostČEZtep|árenskánavrhladotčenýmSVJ zajištění
vyhotovení,odzkoušení
a předárríoPs. Samotnárealizacebudezajištěnamístní
firmou,která se na toto specializuje.odhadovanácenadílaje přiblifuě 430 000 Kč.
Výbor SVJ předložilshromáŽdění
nabídkuspolečenostiČBz
Teplárenskáa navrhuje
uzavřenísmlouvyo koupi oPS se společností
ČEZ Teplárenská.
Cenaza oPS bude ďtrazena z fondu oprav.JelikoŽdojde k výrazrrémusnížení
ceny za
teplo,je očekávanánávratnostinvesticev horizonfucca2|et. Na příštím
shromáždění
nawhne výbor SVJ navýšeníplateb do fondu oprav' aby ušeťené
náklady zavytÁpérú
byly nadále používárry
na snižovárríúvěrovéhozadfužení,
bod 4)
Hlasovárrí:
Návrh: Shromáždění
schvalujehospodářskýýsledek za rok 20|3 a souhlasís převodem
nerozdělenéhozisku do dlouhodobézráJohyna úhradunákladu na provoz domu.
pro nóvrh 100%přítomných(51,57%všech)vlastník,ů"
Hlasovóní 1: přítomno 51,57%,
Nóvrh bylpřijat.
Návrh: Shromáždění
schvalujepředloženýnáwh nazÍizenioPS pro dodávkytepla a TUV a
pověfujevýbor SVJ rrzavřenímsmlouvy se společnostsČBzTeplárenská
na jeho ňizeni.
Hlasovóní 2: přítomno 51,579ó,pro nóvrh 100%přítomných (51,57%všech)vlastníků"
Nóvrh byl přijaí
Návrh: ShromráŽdění
schvalujepředloženýnáwh na qiměnu vodoměrua plynovéhovedenía
pověřujevýbor SVJ ýběrem dodavatelea uzavřenímsmlouvy.

2t3

vlastríkůjednotekdomu ép.494,495 a496 ulice Továrnív Trutnově
Společensfuí
Hlasovóní 3: přítomno 51,57%,pro nóvrh 100%pii1gmných (51,57%všech)vlastník,ů.
Nóvrh byl přijar
bod 5)
By|a zahájenavšeobecnádi skuze.
věci, kterénelze vhodit
a) Výbor SVJ požádalěleny SVJ, aby nezanechávďinepofiebné
do kontejneruna komunálníčitříděnýodpad,leŽetu kontejneni.Společnost
pro městoTrutnovsvoz odpadunemá
TRANSPORT Trutnovs.r.o.'zajišťující
povinnosttentonepořádekuklízeta takétak nečiní.Nepoťebnýnábytek nebo stavebď
průkazuzdarma
odpadpaří na sběrnýdvůr,kde je můŽekaždýoproti občanskému
zanechat.
b) Na žádostSVJ město Trutrov ořezalo stomy brárrícíparkovárrípřed domema
umístiloznačkuzákaz zastaveníu přístupovécesty ke kontejnerum.
c) Výbor SVJ byl požádán,aby pokudmožnovyvěsil ve vestibulechdomovnířád.
d) Doporuěď pro byty, lrteréna radiátorechnemajíumístěnytermostatické
hlavice,aby si
tyto opaťili. Použitítermostaticlcýchhlavic vyraně šeťínáklady na vytápěnímajitele
bytu,ďe i ostatních.
vyzívávšechnymajitelea nájemníkybytů,aby
e) Výbor SVJ na žádostněkteýchčlenů
kontrolovďi zavřeníhlavníchvchodových dveff a neponechávďi otevřenévniřrrí
dveře z vestibulu k výtáu. Docházík vellcýmúnikůmtepla v zimnímobodbía riziku
kládeŽí.

PřÍIohv
prezenční
listina a plnémoci
soupishlasovaní
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Ing.Jiří Koubek
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Ing.Miloš Velikovský

předsedavýboru spoleěenství

zapisovatel
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