Z Á P I S
ze schů
ze vlastníkůa nájemcůbytůdomu Podlesí 4939-4945 ve Zlíně
========================================================
Datum konání: 19. kvě
tna 2011, 18.00 hodin.
Místo:
Zlín, jídelna Základní š
koly na Již
ních svazích, Okruž
ní 4685
Úč
ast:
* 21 vlastníkůbytů
* 31 nájemcůbytů
* 45 nájemcůa vlastníkůzastoupených plnou mocí
* Ing. Hana Bartozelová - pracovník pově
ř
ený zajiš
ť
ováním správy domu
Celková úč
ast nájemcůa vlastníkůbytů= 57,74 %
PROGRAM :
1. Prezence (17.30 - 18.00 hodin), zahájení, schválení programu.
2. Informace o č
erpání dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu domu za poslední období,
stav zálohy k datu schůze.
3. Základní informace k podmínkám v př
ípaděrealizace komplexní revitalizace domu př
i
uplatnění dotač
ních podmínek programu „Nový Panel“.
4. Návrhy, př
ípadněhlasování o opravách a údrž
běspoleč
ných částí a zař
ízení domu v dalš
ím
období.
5. Různé, diskuse, závě
r.
ad 1/
Schůzi zahájila a ř
ídila ing. Bartozelová Hana, pracovnice pově
ř
ená druž
stvem
BUDOVATEL, stavební bytové druž
stvo se sídlem ve Zlíně(dále jen „družstvo“). Př
ítomno
bylo celkem 97 vlastníkůa nájemců, př
ič
emž45 bylo př
ítomno na základězastoupení dle
př
edlož
ených plných mocí, založených u prezenč
ní listiny. Celková úč
ast č
iní 57,74 %,
schůze byla usnáš
eníschopná.
ad 2/
Ing. Bartozelová konstatovala, ž
e stav společ
ných dlouhodobých záloh na opravy a údrž
bu
domu je k datu schůze 3.676.446,- Kč
, smluvní tvorba dlouhodobé zálohy na opravy
a údrž
bu jednotlivých vchodůčiní 189.461,- Kč
. K informaci nebyly připomínky.
ad 3/
V dalš
íč
ásti programu př
edlož
ila ing. Bartozelová obecné informace k realizaci komplexní
revitalizace domu př
i uplatně
ní dotač
ních podmínek programu „Nový Panel“.
Dotač
ní program Nový Panel byl znovu otevř
en dne 4.4.2011 a byl opě
tovnězahájen př
íjem
nových žádostí na vš
ech poboč
kách ČMZRB. Státní dotace v rámci programu Nový Panel je
vyplácena žadatelům postupněv pololetních intervalech, průběž
něpo celou dobu splácení
úvěru (nejdéle po dobu 15 let). Podpora je poskytována formou krytí části úrokůz úvě
ru,
poskytnutého bankami právnickým osobám. Výš
e podpory je závislá na komplexnosti
provádě
ných oprav a dosahuje výš
e 2,5-4% snížení úroku z úvě
ru. Dotace se vztahuje pouze
na část nákladů, které jsou financovány z úvě
ru. Žádost o dotaci je nutno podat vž
dy př
edem
př
ed zahájením prováděných oprav.

ad 4,5/
Následněbyla otevř
ena diskuze, kterou vedl pan Radek Martinec a Rostislav Bajza
o plánovaných investicích na tento rok, s tím, ž
e návrh na celkovou revitalizaci domu byl
schůzí zamítnut.
a) byla navrž
ena modernizace výtahůdle cenové nabídky od firmy Kuňák za 135.650,- Kč
bez DPH za jeden výtah ve vchodech 4940, 4943 a 4944.
Hlasování o modernizaci výtahů:
PRO :
96
PROTI : 0

ZDRŽEL SE : 1

Modernizace výtahůbyla schválena.
V dalš
í diskusi probě
hlo seznámení s cenovými nabídkami na zateplení stř
echy, výmě
nu
oken ve společných prostorách a opravu př
ístř
eš
kůu zadních vchodů.
Bylo navrž
eno, aby prozatím nebylo hlasováno o výbě
ru dodavatele, ale aby bylo jednáno
s dodavateli o možném snížení cenových nákladů. Na zateplení stř
echy bude vypracována
projektová dokumentace, z důvodu stejného zadání a mož
nosti porovnání cenových nabídek
od různých dodavatelů, a tím i mož
ného snížení ceny.
Výbě
r dodavatelůvš
ech prací na základěcenových nabídek, pouze ze zlínského regionu,
zajistí vchodoví důvě
rníci se zástupcem druž
stva na schůzce vchodových důvěrníků.
Informace o výbě
ru dodavatele budou vyvě
š
eny na nástě
nkách v zádveř
í domu a na
internetové adrese www.bytovydumpodlesi.cz.
Hlasování o výbě
ru dodavatelůvýš
e uvedených prací vchodovými důvě
rníky :
PRO :

vš
ichni př
ítomní

Výbě
r dodavatelůvchodovými důvěrníky byl schválen.
Dále bylo hlasováno o realizaci tě
chto prací:
b) Zateplení stř
echy :
PRO : vš
ichni př
ítomní
c) Výmě
na schodiš
ťových oken :
PRO : vš
ichni př
ítomní
d) Výměna sklepních oken :
PRO :
96
PROTI : 1

ZDRŽEL SE : 0

e) Oprava př
ístř
eš
kůu zadních vchodů:
PRO :
96
PROTI : 1

ZDRŽEL SE : 0

Realizace výš
e uvedených prací byla schválena.
Zapsala: Ing. Hana Bartozelová - pově
ř
ený pracovník správce: ___________________
Ve Zlíně, dne

