
Zápis ze schůze výboru SVJ Klatovská-Hrnčířská  

 

Místo konání: Sušárna, Hrnčířská 14, Brno   

Datum: 25.11.2014 18:30 – 19:40 

Přítomní: Bochníček, Doležel, Hladík, Buchtová, Teller, Hájek. 

Nepřítomní: Monzerová, Remsová, Stašková, Sýkorová (omluvena). 
 
Za kontrolní komisi: Holčík, Hrdina.  

Hosté: - 

 
Program: 

1. Úvod 
2. Zavlhání stěn – výběr firmy 
3. Příprava shromáždění 
4. Návrh plánu činnosti výboru 

 
 

Zápis schůze: 

Bod 1 programu schůze - Úvod, zahájení schůze, projednání programu schůze, schválení programu 

hlasováním. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. 

 

Bod 2 programu – Zavlhání stěn – výběr firmy 

Doručeny 3 nabídky:  

ISS Stavtrade - nabídková cena 3 106 691 s DPH, + 225 228 s DPH při kompletní sanaci 

angl.. dvorků  

JB stavební – nabídnutá cena 3 086  931 s DPH, 3 428 847 s DPH při kompletní sanaci 

ang. dvorků. 

SDB Alfa – 2 325 533 s DPH (pravděpodobně cena jen za izolace, cena za angl.. dvorky 

není z nabídky na první pohled jasná) 

 

Výbor byl seznámen s detaily nabídek. Všechny nabídky obsahují určité nesrovnalosti, které je 

třeba dojasnit. Návrh výboru  - prozatím nevybírat vítěze a oslovit všechny zúčastněné firmy o 

zodpovězení dotazů a nabídnout osobní jednání ohledně detailů. 

 Hlasování o návrhu: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Firmy budou vyzvány e-mailem o doplnění informací a bude jim nabídnuta osobní schůzka 

v prostorách SV. Termín do 15.12.2014.  

  

Bod 3 programu – Příprava shromáždění 

Výbor žádá všechny vlastníky o účast na shromáždění nebo zplnomocnění jiného vlastníka. 

Hlavním cíle shomáždění je schválit nové stanovy SV, které nám ukládá zákon.  

  

Bod 4 programu – Návrh plánu činnosti výboru   

Termín příští výborové schůze:  bude upřesněn po shromáždění. 

 
 



Upozornění pro vlastníky: Pokud jste si vědomi nějakých vad či nedostatků/nedodělků ve 
společných prostorách, nahlaste je prosím zástupci vchodu, aby mohly být řešeny 
v rámci výborové schůze. 

 
Ukončení schůze  
 

 

Zápis provedl :      Zápis ověřil : 

……………………………….     ………………………………. 

Miroslav Bochníček                   Josef Doležel 


