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„Další informace k Usnesení 1. až 9.“ 

Usn 1. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili službu poskytovanou Společenstvím vlastníků 

jednotek zajišťující úklid společných prostorů v domě č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci externím dodavatelem. 

Provedením služby se nemění velikost spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 úklid je pouze sporadicky dodržován zejména střídajícími se nájemci bytů domu 

 úklid je zatěžující fyzická práce pro vlastníky v důchodovém věku 

 roste nespokojenost vlastníků jednotek s kvalitou úklidu 

 vznikl požadavek vlastníků jednotek na úklid domu úklidovou službu   

(b) Řešení stavu 

 výbor již zajistil úklidovou místnost, zařídil skříň úklidových prostředků, zabezpečil chráněné 

a měřené čerpání TUV pro dodavatele úklidu v domě 

 výbor provedl výběrové řízení a vybral úklidovou firmu „Tip-Ťop“ s rozpočtem cca 65,- Kč na byt 

a měsíc 

 výbor je připraven s vybraným dodavatelem úklidu podepsat smlouvu bez zbytečného odkladu 

 za úklid bude každá jednotka Společenství platit stejnou částku v měsíčních zálohách (stejně jako za 

vodu, teplo, odvoz komunálního odpadu apod.), které Společenství na konci společně s ostatními 

poplatky a zálohami vyúčtuje a vypořádá 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit službu úklidu 

Usn 2. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili bezplatné poskytnutí internetu 

Společenstvím vlastníků jednotek do každé jednotky/bytu domu č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci, na dobu 

určitou a to od 01. srpna do 31. prosince 2016. Poskytnutí internetu bude uhrazeno z fondu Společenství 

dodavateli internetu Grape SC, a.s.  Podmínky dalšího užívání internetu po 31. prosinci 2016 budou projednány 

a rozhodnuty vlastníky jednotek Společenství. Provedeným poskytnutím se nemění velikost spoluvlastnických 

podílů na společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 internet se stal běžnou součástí života lidí 

 internet je užíván cca 15-ti domácnostmi od různých dodavatelů  

 jeden s dodavatelů ukončí službu dodavatele internetu 

 v domě je internet poskytován po koaxiálním vedení od jediného monopolního dodavatele UPC 

 dům byl připojen se souhlasem vlastníků do optické sítě druhého poskytovatel Grape SC, a.s. 

 výbor Společenství založil na internetu webové stránky www.svjujezu.cz prostřednictvím kterých 

bude v následujícím období realizovat vlastní správní činnost při správě domu a pozemku a 

interaktivní korespondenci s vlastníky i nájemci jednotek Společenství   

(b) Řešení stavu 

 Společenství bude realizovat vlastní správní činnost při správě domu a pozemku hlavně 

prostřednictvím vlastních internetových/webových stránek www.svjujezu.cz a tím umožní každému z 

vlastníků a to zejména vlastníkům bydlícím mimo adresu Společenství bezprostřední interaktivní 

korespondenci s výborem Společenství 

 Společenství se stane poskytovatelem bezplatného internetu na dobu určitou od 01. srpna do 

31. prosince 2016 pro vlastníky a nájemce jednotek domu 

http://www.svjujezu.cz/
http://www.svjujezu.cz/
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 Společenství proto uzavře smlouvu s Grape SC, a.s. 

 za dodávku internetu na dobu určitou zaplatí Společenství dodavateli z fondu Společenství 

 do 30. listopadu výbor Společenství připraví pro rozhodnutí vlastníků jednotek podmínky užívání 

internetu po 31. prosinci 2016 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit poskytnutí internetu na dobu určitou 

Usn 3. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili výměnu kanalizačního osinkocementového 

potrubí a potrubí odvodu dešťové vody domu č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci. Provedením investiční akce se 

nemění velikost spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 vertikální osinkocementové kanalizační potrubí je staré 36 let a je v havarijním stavu 

 dochází k prosakování odpadu prasklinami a póry povrchu potrubí 

 při manipulaci s potrubím dochází k jeho rozpadu 

 původní zaslepení otvorů potrubí netěsní a dochází k prosakování odpadu mimo potrubí 

(b) Řešení stavu 

 vertikální osinkocementové kanalizační potrubí vyměnit za umělohmotné odhlučněné potrubí 

 dešťové odpadní potrubí vyměnit dle aktuálního stavu 

 výbor obdržel nabídku od dodavatele výměny kanalizačního potrubí v ceně cca 130.000,- Kč včetně 

DPH 

 vlastníci mohou osobně požádat o výměnu potrubí či obnovu připojení jednotlivých odpadů v bytech, 

tzn. WC, umyvadel, dřezu apod., k hlavnímu kanalizačnímu potrubí za úhradu  

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit výměnu osinkocementového kanalizačního potrubí 

Usn 4. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili zateplení stropů podzemního podlaží domu 

č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci. Provedením investiční akce se nemění velikost spoluvlastnických podílů na 

společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 dům je aktuálně zateplen ze všech pěti stran, tj. včetně střechy 

 dům nemá zateplené stropy podzemního podlaží, resp. stropy sklepů 

 jednotky v prvním nadzemním podlaží, resp. přízemí trpí studenou podlahou 

 požaduje se dokončit zateplení domu ze všech šesti stran a tím dosáhnout nejlepší energetickou 

bilanci domu 

(b) Řešení stavu 

 provést průzkum možných dodavatelů zateplení stropů sklepů 

 vybrat dodavatele zateplení  

 určit termín provedení zateplení 

 uzavřít smlouvu s dodavatelem a zrealizovat zateplení 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit zateplení stropů podzemního podlaží domu 
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Usn 5. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili opravu povrchu a hydroizolaci lodžií 

přístupných ze společných prostorů domu č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci. Provedením investiční akce se 

nemění velikost spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 u některých stěn a stropů podlaží jsou patrny stopy zatékání vody z podlah lodžií domu 

 u některých lodžií jsou popraskané podlahy, vyhřezlé části kovové konstrukce, u stěny panelů 

porušena těsnění nebo jejich zatmelení ze strany podlah lodžií apod. 

(b) Řešení stavu 

 provést důkladnou odbornou rekognoskaci stavu podlah lodžií společných prostorů 

 stanovit technologii a cenu optimální opravy 

 rozhodnout o dodavateli opravy podlah 

 určit termín opravy 

 uzavřít smlouvu s dodavatelem a zrealizovat opravu podlahy 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit opravu povrchu a hydroizolace lodžií společných prostorů 

domu 

Usn 6. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili natření dřevěných dveří vestibulu, plechů 

rozvodných skříní a zábradlí i opravu a vymalování stěn vstupní haly a schodišť společných prostorů domu 

č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci. Provedením investiční akce se nemění velikost spoluvlastnických podílů na 

společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 popraskané zdi, opadaná omítka a špinavé stěny společných prostorů domu 

 byla provedena rekognoskace stavu stěn společných prostorů domu možnými dodavateli malování 

 původní, zašlý a odřený nátěr dřevěných vstupních dveří vestibulu 

 původní, zašlý a odřený nátěr plechů rozvodných skříní  

(b) Řešení stavu 

 vymalovat zdi včetně natření vstupních dřevěných dveří vestibulu, plechů rozvodových skříní 

a zábradlí společných prostorů domu 

 vybrat dodavatele malby dle cenové nabídky a referencí  

 určit termín opravy s tím, že oprava a vymalování stěn bude časově zařazena po zavedení optických 

vláken do jednotek domu a po výměně odpadního dešťového potrubí kanalizace  

 uzavřít smlouvu s dodavatelem a zrealizuje opravu a vymalování stěn  

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit natření dřevěných dveří vestibulu, pechů rozvodných skříní, 

opravu povrchu a vymalování stěn společných prostor domu 

Usn 7. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili jak přípravu instalace vybraných satelitních 

programů do systému společné televizní antény domu tak i přípravu služby poskytovanou Společenstvím vlastníků 

jednotek umožňující každé jednotce domu č. p. 2620 a 2621, případně i č. p. 2618 a 2619 v ulici U Jezu v Žatci příjem 

vybraných satelitních programů systémem společné televizní antény. Provedením investiční akce se nemění 

velikost spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 
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(a) Současný stav 

 systém společné televizní antény (STA) umožňuje vlastníkům a nájemcům jednotek vchodů 2620 a 

2621 ale i vchodům 2618 a 2619 přijímat bezplatně 32 digitálních TV programů, 11 digitálních 

rádiových programů a dále v místě domu dostupných FM rádiových stanic 

 STA umožňuje rozšířit aktuální příjem TV a rádiových programů o satelitní programy, které budou 

vybrány vlastníky jednotek a které budou frekvenčně převedeny do pásma systému STA, tj. nebude 

nutné vlastnit satelitní přijímač 

(b) Řešení stavu 

 provést optimální výběr žánrů (všeobecný, filmový, hudební, sportovní apod.) a výběr 10 až 12 

programů v žánrech dle představ a požadavků vlastníků jednotek domu 

 zajistit smluvní dodávku vybraných satelitních programů od stálých výrobců satelitních programů 

 rozšířit systém STA o technologii umožňující satelitní příjem 10 až 12 programů. Dvojice satelitních 

programů ve vysokém rozlišení (HD) vyžaduje jednorázovou instalaci digitálního zařízení v ceně cca 

30.000,- Kč a tedy zařízení pro 12 přijímaných satelitních programů stojí cca 180.000,- Kč. Uvedená 

cena zařízení by byla hrazena napůl domem 2620/2621 a domem 26218/2619, tj. cca 90.000,- Kč pro 

naše Společenství.    

 Společenství bude poskytovatelem placené služby umožňující příjem vybraných satelitních programů 

 Výbor Společenství bude před samotnou instalací satelitního příjmu informovat vlastníky jednotek 

o jeho finanční náročnosti 

 poté Společenství následně rozhodne o definitivní instalaci satelitního příjmu do systému STA a jeho 

zařazení do placených služeb vlastníky a nájemci bytů Společenství 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit přípravu instalace vybraných satelitních programů 

do systému STA 

Usn 8. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili instalaci odkalovacích ventilů do potrubí 

vodovodního řádu teplé užitkové vody domu č. p. 2620 a 2621 v ulici U Jezu v Žatci. Provedením akce se nemění 

velikost spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 

(a) Současný stav 

 potrubí vodovodního řádu teplé užitkové vody (TUV)se pořád zanáší usazeninami minerálů a vodního 

kamene 

 zmenšuje se světlost potrubí teplé užitkové vody až do úplného ucpání  

 potrubí SV a TUV ve stoupačkách domu již muselo být kompletně vyměněno 

 přesto u potrubí stoupačky bytů 4; 7; 10 vchodu 2621 muselo být opětovně vyměněno potrubí TUV 

 poskytovatel tepla a TUV Žatecká teplárenská na základě zkušenosti z každoročního čistění radiátoru 

ohřevu TUV doporučila Společenství odkalovat vodu vodovodního řádu TUV 

(b) Řešení stavu 

 preventivně zamezovat zanášení potrubí usazeninami minerálů a vodním kamenem 

 namontovat odkalovací ventily za uzavírací kohouty stoupacího vertikálního potrubí TUV 

 zavést odkalování a kontrolu stavu zanášení potrubí usazeninami minerálů a vodním kamenem 

technikem domu dle doporučení Žatecké teplárenské 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit instalaci odkalovacích ventilů do potrubí TU 
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Usn 9. 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili účetní uzávěrku Společenství roku 2015.“ 

(a) Současný stav 

 účetní uzávěrka Společenství je připravena ke schválení 

(b) Řešení stavu 

 ve dnech od 04. července do 25. července 2016 poskytnout účetní uzávěrku k osobnímu nahlédnutí 

vlastníkům jednotek Společenství Ing. DIEN Martin nebo pan WEIDISCH Martin 

 ve dnech od 04. července do 25. července 2016 poskytnou účetní uzávěrku k nahlédnutí vlastníkům 

jednotek, zejména bydlících mimo adresu Společenství, webové stránky společenství na internetu 

www.svjujezu.cz a to pomocí hesla, které si vyžádejte u člena výboru a správce webových stránek 

Ing. PONČÍKA Milana - kontakt MPoncik@seznam.cz nebo GSM +420 731 975 022   

 schválit účetní uzávěrku členy Společenství rozhodnutím mimo zasedání 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit účetní uzávěrku Společenství roku 2015 

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na předsedu výboru Společenství 

Ing. DIENA Martina 

mailto:MPoncik@seznam.cz

