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Vážení vlastníci jednotek - členové Společenství,  

výbor každého z vás prosí o spolupráci a žádá každého z vás 

o osobní účast na rozhodování mimo zasedání, které proběhne 

v období od 6. do 21. února 2016. Uvedeným rozhodnutím mimo 

zasedání odhlasujeme rekonstrukci, hydroizolaci a zateplení 

stávající ploché střechy domu. 

Poučení k rozhodování 

A. Rozhodování se uskuteční v 5. až 7. týdnu tohoto roku. 

B. Vlastník jednotky - člen Společenství se seznámí s textem níže uvedeného 

„Rozhodnutí mimo zasedání“ a také s textem „Návrh usnesení“. 

C. Po seznámení se s uvedeným, člen své rozhodnutí vyjádří tím, že 

v rozhodovacím hlasovacím listu: 

1. zakroužkuje své rozhodnutí - „pro“, nebo „zdržel se“, nebo „proti“ 

2. napíše datum rozhodnutí, a 

3. vlastnoručně se podepíše. 

Upozornění 

Manželé, kteří vlastní jednotku ve společném jmění manželů, a mají u čísla 

bytu zkratku „SJM“, se požaduje vlastnoruční podpis každého z manželů. 

Spoluvlastníci, kteří vlastní jednotku dle svých podílů hlasů, se u každého 

z nich požaduje rozhodnutí zakroužkováním a vlastnoruční podpis každého 

spoluvlastníka. 

D. Metodickou pomoc při rozhodování vám osobně poskytne předseda výboru 
společenství Ing. DIEN Martin, který vám, po předcházející domluvě, předá 
k záznamu rozhodnutí „ROZHODOVACÍ/HLASOVACÍ LIST“. 

E. Rozhodnutí mimo zasedání bude přijato za předpokladu, že souhlas vyjádří 

tříčtvrtinová většina, tj. 75% všech vlastníků jednotek. 

F. Výsledek hlasování, přijetí usnesení či nepřijetí usnesení bude v písemné formě 

oznámen vlastníkům jednotek výborem Společenství bez zbytečného odkladu. 

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

Ing. DIENA Martina 
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„Rozhodnutí mimo zasedání“ 

členů Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

V souladu: 

- se statutem „Stanovy Společenství vlastníků jednotek v domě U Jezu 2620 a 2621 

v Žatci“ v platném znění 

- se zákonem č. 89/2012 b., občanský zákoník, v platném znění 

- s usnesením z jednání výboru Společenství zn. JV 03/2016 ze dne 25. ledna 2016 

a 

- z důvodu bydlení vlastníků jednotek mimo dům U Jezu 2620 a 2621 V Žatci, kteří 

mají celkem hlasovací podíl 40,38%, resp. 5853/14494 hlasovacích podílů, 

se výbor Společenství usnesl předložit, vám - členům Společenství vlastníků jednotek U 

Jezu 2620 a 2621 v Žatci (dále jen Společenství), k rozhodnutí a k hlasování mimo 

shromáždění 

rekonstrukci, hydroizolaci a zateplení stávající ploché střechy domu, 

která patří do společných částí budovy dle prohlášení vlastníka (§ 4 zákona o vlastnictví 

bytů). 

„Návrh usnesení“ 

Na základě shora uvedeného předkládá výbor členům Společenství k rozhodnutí 

tento návrh usnesení: 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schvalují realizaci 

rekonstrukce, hydroizolace a zateplení stávající ploché střechy domu č. p. 2620 a 

2621 v ulici U Jezu v Žatci na pozemku par. č. st. 3503, Katastrální úřad pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Žatec. Provedením investiční akce se nemění velikost 

spoluvlastnických podílů na společné části domu.“ 

Další podrobné informace viz „Další informace k rekonstrukci, hydroizolaci 

a zateplení“. 

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

Ing. DIENA Martina 
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„Další informace k rekonstrukci, hydroizolaci a zateplení“ 

(a) Současný stav 

 plochá střecha vystavěna v roce 1980 byla opakovaně opravována, např. v r. 1988, 

1993, 1994, 1995, 1998, 2000 včetně výměny lepenky v roce 2000. Po výměně lepenky 

se vyskytlo zatékání do bytů č. 11/2620 a 9/2621. V průběhu posledních cca 7 let, byly 

provedeny četné opravy avšak bez zjevného účinku. Do dnešního dne do bytů zatéká. 

 stav krytiny střechy je nevyhovující a vykazuje nedostatečné překrytí plátů krytiny, 

vrásy a praskliny celým souvrstvím, značnou hustotu vyboulenin krytiny; dále pak 

neodborné napojení a tím odchlípnutou krytinu na svislých konstrukcích jako jsou 

větrací šachty, odvětrávací komory, nástavby otvorů pro výlez apod. Uvedené je 

příčinou zatékání pod krytinu. Rovněž klempířské prvky jsou zkorodované - atiky, 

dilatační a prašné lišty. Je nutná generální oprava výlezů, větracích otvorů. 

 výbor Společenství obdržel opakované stížnosti a žádost vlastníků bydlících zejména 

pod střechou o opravu proti zatékání a o zkvalitnění zateplení střechy. 

(b) Řešení stavu 

 výbor navázal na minulá jednání shromáždění vlastníků jednotek a podrobně se 

zabýval nabídkami dodavatelů jak opravou/rekonstrukcí ploché střechy, tak 

i nabídkami dodavatelů výstavby nové sedlové nebo valbové střechy 

 výbor, kromě ceny, podrobně analyzoval podmínky jak výstavby nové valbové střechy 

(cena valbové plechové střechy je cca 1.400.000,- Kč), tak i podmínky rekonstrukce, 

hydroizolace a zateplení stávající ploché střechy (cena je cca 700.000,- Kč) 

 výbor při rozhodování o realizaci buď výstavby nové valbové střechy, nebo 

rekonstrukce, hydroizolaci a zateplení stávající ploché střechy bral v zřetel i nutné 

návazné investiční akce Společenství např., výměnu kameninového odpadního 

kanalizačního a dešťového potrubí; výměnu Al vodičů za Cu vodiče v hlavních 

rozvodech elektrické energie; zajištění dostupnosti internetu do každé bytové 

jednotky; zajištění dostupnosti satelitních digitálních programů do každé bytové 

jednotky; vymalování společných částí budovy apod. 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor předkládá členům Společenství ke schválení rekonstrukci, hydroizolaci a zateplení 

stávající ploché střechy (dále jen oprava střechy), jež podmíněno jak níže uvedenými klady, 

tak i níže uvedenými benefity, které výbor vyjednal při jednání se zájemcem. Patří sem 

zejména: 

 pro opravu střechy se nepožadují záležitosti, jako např. vypracování projektu; 

stavební povolení stavebního úřadu; vyjádření architekta města; vyjádření hasičů; 

stavební dohled, kolaudace, které jsou však povinné při výstavbě nové střechy 

a zaberou cca 6 měsíců administrativních rozhodování   

 domluvená smluvní cena za opravu střechy je 550.000,- Kč bez DPH, tj. 632.500,- Kč 

s DPH. Tato cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.+ 
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 cena výstavby nové valbové plechové střechy (dále jen výstavba střechy) by byla 

cca 1.400.000,- Kč, a tato cena ještě nezahrnuje cenu za zpracování projektu a cenu za 

stavební dozor/dohled 

 pozitivní reference na zájemce o opravu střechy pana KOUTNÉHO Františka, 

OSVČ/živnostníka (dále jen zájemce), který má zkušenosti a odbornost; má 

dlouhodobou praxi v oboru rekonstrukcí, hydroizolací a zateplování plochých střech; 

je za ním patrna kvalita provedených rekonstrukcí a hydroizolací střech; zájemce 

opravy osobně řídí a zároveň se na pracích plně angažuje; zájemce jako OSVČ pracuje 

pouze „na sebe“, se svým synem; zájemce poskytne Společenství výhody/benefity jak 

před opravou střechy, tak i po realizaci opravy střechy, viz níže 

 zájemce poskytne smluvní nadstandardní záruku na kvalitu vykonané práce v rozsahu 

12,5 roků   

 zájemce poskytne smluvní nadstandardní záruku na materiál v rozsahu 12,5 roků 

 zájemce poskytne smluvní bezplatné profylaktické práce/revize stavu střechy a to 

2 x ročně (po zimě a po létu) po dobu 5 let po předání a převzetí opravy střechy 

 zájemce poskytne smluvní placené profylaktické práce/revize stavu střechy a to 

2 x ročně (po zimě a po létu) na dobu neurčitou po uplynutí 5 let po předání a převzetí 

opravy střechy 

 zájemce provede bezplatnou kontrolní sondu pro přesnou specifikaci podloží střechy 

s návazností na opravu střechy/zateplení 

 zájemce provede bezplatnou opravu kritických míst krytiny střechy, které způsobují 

zatékání do bytů 11/2620 a 9/ 2621 

 zájemce provede opravu střechy během dvou měsíců duben / květen 2016 

 zájemce při opravě střechy minimálně zatíží obyvatele domu a neohrozí životní 

prostředí 

 zateplení střechy je pokračováním na již provedeném zateplení stěn domu s cílem 

dosažení celkového zateplení domu - „od střechy po sklepy“. Tímto dosáhneme 

snížení energetické náročnosti budovy a tím i nižších nákladů např. na topení. 

V současné době je budova hodnocena na úrovni „C - Úsporná“.  

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

Ing. DIENA Martina 
 


