
Zápis
ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 
852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 22.4. 2015 v 17.00 hod. v místnosti „sušárny“ 
objektu Malý Koloredov 852 ve Frýdku-Místku

Program shromáždění:

1) Prezence a zahájení
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
3) Schválení programu shromáždění
4) Schválení stanov Společenství vlastníků za přítomnosti notáře
5) Kontrola usnesení č. 1/2014
6) Schválení domovního řádu
7) Cenová nabídka výměny oken ve sklepních prostorách
8) Diskuze a různé
9) Usnesení a závěr

Ad1) Přítomno dle prezenční listiny 13 členů – tvoří přílohu tohoto zápisu.
Jednání zahájil pověřený vlastník – ing. Chvaja, který přítomné seznámil s programem 
jednání a uvítal přítomnou notářku JUDr. Fajovou.

Ad 2) Počtem hlasů 13 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatelem 
zápisu pan Himlar.

Ad 3) Počtem hlasů 13 pro byl schválen program jednání.

Ad 4)  Ing. Chvaja otevřel diskuzi k tomuto bodu, kdy přítomné seznámil s procesem přípravy
a dokončení návrhu nových stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 852 na ulici 
Malý Koloredov ve Frýdku-Místku. V rámci přípravy byly do návrhu stanov, které měl 
možnost každý člen SVJ si prostudovat a podat náměty a připomínky, zapracovány doručené 
podněty připomínky. Následně byl návrh dopracován v kanceláři notáře JUDr. Fajové a 
předložen ke schválení tomuto shromáždění. Jelikož již nikdo nevznesl další připomínky 
k návrhu stanov bylo zahájeno jejich schvalování formou veřejného hlasování. Počtem hlasů 
12 pro, 1 se zdržel hlasování byl návrh nových stanov Společenství vlastníků jednotek domu 
č.p. 852 na ulici Malý Koloredov ve Frýdku-Místku schválen. 
Následně bude notářkou JUDr. Fajovou vyhotoven notářský zápis, který bude zaslán spolu se 
stanovami k zápisu do Obchodního rejstříků ke Krajskému soudu v Ostravě. Po jejich 
registraci na obchodním soudu obdrží každý vlastník jednotky jednu kopii a následně budou 
umístěny na webových stránkách SVJ 



Ad 5) Kontrolou plnění usnesení č. 1/2014 bylo konstatováno následující:

- zpracovat „zásobník“ jednotlivých investic – plněno průběžně a bude předloženo 
na shromáždění vlastníků na podzim tohoto roku

- dokončit přípravu investice – oprava obvodového pláště proti zemní vlhkosti – 
byla podepsána smlouva o dílo s firmou Jan Kovář, IČ: 18478425, Frýdek.Místek 
na provedení této investice v hodnotě díla 140.000,- Kč včetně DPH. Přesná 
specifikace rozsahu díla je uvedena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo. Dílo bude dokončeno do 30 dnů ode dne předání staveniště 
objednatelem – předpoklad do 30.6. 2015.
K tomuto bodu byla přečtena připomínka pana Nosála v zastoupení pana Konderly

- pořízení písemné evidence vlastníků a nájemníků bytových jednotek – nebylo 
doposud splněno z důvodu ztráty „sešitu“, který byl dán na minulé schůzi ke 
„kolování“ s požadavkem zápisu  potřebných dat jednotlivými vlastníky bytových 
jednotek. Pověřený vlastník proto požádal na této schůzi, aby přítomní potřebná 
data zapsali do připravených podkladů.

- ukládá  prověřit podmínky vedení běžných účtů u jiných bank – splněno 
s návrhem, aby SVJ zůstalo u stávající banky (ČSOB, a.s.), jelikož podmínky pro 
vedení běžných účtů se u jiných bank jsou téměř rovnocenné.

- ukládá  rozeslat návrh nových stanov všem vlastníkům jednotek – splněn
- ukládá zpracovat připomínky a doplnění návrhu stanov – splněno
- ukládá prošetřit připomínku pana Ševčíka ve věci užívání bytu paní Vlkové – 

splněno
- ukládá uskutečnit schůzku s firmou C2NET za účelem projednání její nabídky – 

splněno

Ad 6) Ing. Chvaja otevřel diskuzi k tomuto bodu. Informoval přítomné, že každý vlastník 
jednotky měl možnost se před konáním tohoto shromáždění seznámit s návrhem domovního 
řádu. Domovní řád vychází ze standardů a je vypracován v nezbytném rozsahu. Jelikož nikdo 
z přítomných neměl zásadní připomínku k návrhu domovního řádu bylo zahájeno veřejné 
hlasování. Počtem hlasů 13 pro byl domovní řád schválen. Domovní řad bude vyvěšen 
v informační skřínce SVJ a na webových stránkách SVJ.

Ing. Chvaja seznámil přítomné s informací o pořízení webových stránek SVJ, které budou 
sloužit nejen pro získávání potřebných informací jednotlivými uživateli, ale i k možnosti 
podání námětů, připomínek nebo dotazů. Tyto stránky mají adresu : www.malykoloredov.cz.

Následným veřejným hlasováním bylo počtem hlasů 13 pro schválena úhrada nákladů za 
pořízení webových stránek ve výši 2.000,- Kč a za registraci domény částka 200,- Kč.

http://www.malykoloredov.cz/


Ad 7) Ing. Chvaja seznámil přítomné s návrhem cenové nabídky firmy Svět oken s.r.o. na 
výměnu oken ve sklepních prostorách objektu bytového domu č.p. 852. V diskuzi bylo 
navrženo, aby okna byla: všechna s možností jejích otevírání
                                         zachovány stávající mříže před okny, nebo pořízeny nové
                                         zasklení provedeno z ornamentálního skla

 na základě výše uvedeného požádat firmu o vyhotovení nové cenové nabídky s variantním 
řešením a s cenovou nabídkou na montážní práce.

K tomuto budu byla přečtena připomínka pana Nosála v zastoupení pana Konderly. 

Následným veřejným hlasování byl návrh na výměnu sklepních oken počtem hlasů 13 pro 
schválen.

Ad 8) V diskuzi byly projednány následující příspěvky:

- úklid společných prostor – z důvodu neprovádění úklidu společných prostor 
některými vlastníky jednotek bylo dán návrh na provádění úklidu formou nákupu 
této služby. Toto řešení, ale nebylo přítomnými vlastníky akceptováno. Bylo proto 
uloženo předsedovi společenství vlastníků, aby vypracoval nový harmonogram 
úklidu a specifikoval rozsah provádění tohoto úklidu – T do dalšího shromáždění 
vlastníků 

- osvětlenívenkovních dveří – ukládá předsedovi společenství vlastníků zajistit 
seřízení tohoto osvětlení – T neprodleně

- pan Konderla seznámil přítomné s myšlenkou výměny stávajícího systému 
vytápění a ohřevu teplé vody za nový systém pomocí plynovodních kotlů 
instalovaných samostatně pro každou bytovou jednotkou z důvodu úspory nákladů 
oproti stávajícím. Tento návrh byl dán jako podnět pro jednotlivé vlastníky 
jednotek a bude opětovně prodiskutován na příštím shromáždění vlastníků

Ve Frýdku –Místku dne 22.4. 2015

                                                                                                              Ing. Miloslav Chvaja 
                                                                                                    předseda společenství vlastníků

ověřovatel zápisu – Zdeněk Himlar

zapsal: Ing. Spusta



U s n e s e n í  č.1/2015
ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 
852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 2.4. 2015 v 17.00 hod. v místnosti „sušárny“ 
objektu Malý Koloredov 852 ve Frýdku-Místku

1) Schvaluje zapisovatel zápisu ing. Spustu a ověřovatelem zápisu pana Himlara
2) Schvaluje program shromáždění
3) Schvaluje stanovy Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 852 na ulici Malý 

Koloredov ve Frýdku-Místku
4) Schvaluje domovní řád Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 852 na ulici Malý 

Koloredov ve Frýdku-Místku
5) Schvaluje pořízení webových stránek Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 852 

na ulici Malý Koloredov ve Frýdku-Místku
6) Schvaluje výměnu oken ve sklepních prostorách objektu bytového domu č.p. 852 na 

ulici Malý Koloredov ve Frýdku-Místku
7) Ukládá předsedovi společenství vlastníků vypracovat nový harmonogram úklidu a 

specifikovat rozsah provádění tohoto úklidu
8) Ukládá předsedovi společenství vlastníků zajistit seřízení osvětlení venkovních dveří
9) Bere na vědomí připomínky pana Nosála prostřednictvím pana Konderly 

k jednotlivých projednávaným bodům shromáždění
10) Bere na vědomí návrh pana Konderly ve věci změny systému vytápění a ohřevu teplé 

vody

Ve Frýdku-Místku dne 22.4. 2015

                                                                                                     Ing. Miloslav Chvaja
                                                                                              předseda společenství vlastníků


