
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 22. 10. 2020

P  ř  ítomni -  p  ř  edstavenstvo:  Ing. Daniel Měrka – předseda představenstva
 Jiří Ďurčo-místopředseda představenstva
 Ing. Lucie Šimůnková – členka představenstva

Přítomni – hosté  Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka             
 Václav Soukup – Hotel servis

1.   Kontrola plnění usnesení ze dne 15.9.2020
    

1. Pan Soukup informuje o špatném technickém stavu ležatých rozvodů studené 
vody vedených v pozinkovém potrubí v domech. Hotel servis nechal zpracovat
požární posudek k instalaci požárního vodovodu z hořlavých hmot. Dle tohoto
posudku je možné provést instalaci požárního vodovodu v bytových domech 
Fr. Kafky z hořlavých materiálů. Hotel servis předložil 3 nabídky firem na 
výměnu ležatých rozvodů vody – firmy GasPro ML, firmy Pavel Krofta Stará 
Voda a firmy Fučík, ML. Představenstvo vybralo pro výměnu potrubí cenově 
srovnatelné nabídky firem GasPro a Krofta, cena za jeden vchod je cca 45 
000,- Kč . Výměna bude probíhat postupně dle vytíženosti firem, prioritu bude
určovat Hotel servis dle stavu potrubí. V rámci výměny potrubí se mění i 
kulové ventily na stoupacím potrubí. Výměna byla provedena ve vchodech 
819, 823, 824, 825, 827,828,830 a 833.

2. Několik členů družstva se obrátilo na představenstvo s problémem rezavých 
kovových prvků na balkónech. Není v reálných (finančních, organizačních) 
možnostech družstva zajistit nátěry dodavatelsky. Představenstvo žádá členy 
družstva, aby si opravu nátěrů kovových prvků na balkónech zajistili sami. 
Nátěrovou barvu na požádání zajistíme.  

3. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 835/1, ML nahlásila zatékání do bytu. Hotel 
servis provedl kontrolu balkonu nad bytem paní xxxxxxxxxx, byla zjištěna 
nepovolená instalace klimatizace s neodborným zásahem do obvodového 
zdiva s následkem porušení hydroizolace balkonu. Pan xxxxx byl vyzván k 
odstranění příčiny zatékání zejména montáží systémových prostupů. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis kontrolou, zda byly namontovány 
systémové prostupy. Systémové prostupy dosud nejsou namontovány, panu 
xxxxxxx bude zaslán doporučený dopis s termínem odstranění příčiny 
zatékaní do 15.11.2020. 

4. Hotel servis informuje představenstvo o nutnosti výměny vodoměrů studené a 
teplé vody po pěti letech provozu v domech 824-835, celkem 252 ks 
vodoměrů. Předkládá cenovou nabídku na demontáž, montáž a nákup 
vodoměrů, jejich evidenci, dodávku plomb a těsnění za cenu 156 744,- Kč + 
DPH. Představenstvo s nabídkou souhlasí. Termín výměny vodoměrů do 
konce října 2020. Výměna vodoměrů se odkládá z důvodu nouzového stavu 
(epidemie koronaviru).

5. Na základě stížností nájemníků domů na ulici Fr. Kafky bude oslovena paní 
uklízečka, zda a za kolik korun je ochotná omést pavučiny na chodbách a 
schodištích a umýt zábradlí v domech. Na příští schůzi představenstva bude 
nabídka předložena.  Nabídka předložena, představenstvo osloví ještě firmu 
Čistonoš a  Úklidové práce Trnková. 



6. Pan xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821 byt č. 1, nahlásil praskliny v bytě. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis posouzením prasklin s návrhem na 
řešení. Do bytu byly nainstalovány přes praskliny sádrové plomby, s jejichž 
pomocí se bude sledovat v zimním období, jak se bude chovat stabilita 
bytového domu a jestli nebude docházet k dalšímu praskání omítek (prasknutí 
plomb). V únoru 2021 bude sledování vyhodnoceno a navržen další postup 
oprav. 

7. xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 827 byt č. 6 žádá o povolení rekonstrukce WC.  
Představenstvo s rekonstrukcí souhlasí za podmínek:

- úpravy provede odborná firma
- náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj.xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele domu 

    vyvěšením na nástěnku. 
  Splněno.

2.   Nákup náhradních čerpadel
  Hotel servis informuje představenstvo, že po najetí nové topné sezóny 
  přestaly v předávacích stanicích č. p. 816 a 824 být funkční oběhová čerpadla 
  na ÚT. Díky včasnému předzásobení BDML náhradními čerpadly stejných 
  typů byla nefunkční čerpadla okamžitě vyměněna a topný systém mohl být 
  uveden zpět do provozu. Hotel servis vytipoval počet a druh čerpadel, která 
  jsou použita ve všech předávacích stanicích na ulici F. Kafky, a navrhuje, aby
  byla zakoupena další čtyři čerpadla jako 100 % záloha, aby bylo možné 
  okamžitě reagovat na vzniklé havárie na jednotlivých stanicích. Dodací lhůty 
  nových čerpadel jsou 2-3 dny. Cena čtyř nových čerpadel a jejich montáže v 
  předávacích stanicích 816 a 824 činí 58 493,- Kč + 15% DPH. 
  Představenstvo s nabídkou souhlasí a pověřuje Hotel servis dodáním 
  čerpadlem včetně montáže.  

3.   Výměna napájecího zdoje STA
  V domě 818-820 si nájemníci stěžují na výpadky v příjmu televizního 
  signálu. Je to zapříčiněno špatným zesilovačem. Navrhuje výměnu za nový 
  zesilovač AVANT X, který stojí cca 10 000,- Kč + DPH. Představenstvo s 
  výměnou zesilovače souhlasí. 

4.   Výměna vstupních dveří do bytu
  Manželé xxxxxxxx, byt č. 6, 816/2 žádájí o schválení výměny vstupních 
  dveří do bytu včetně zárubní. Představenstvo s výměnou souhlasí za 
  podmínky, že dveře budou mít stejnou barvu, jako ostatní dveře do bytů ve 
  vchodě, výměnu provede odborná firma a financována bude manželi 
  xxxxxxxxxx. Manželé xxxxxxxx oznámí termín výměny dveří na nástěnku v 
  domě. 

5.   Praskliny v bytě č.4, 835/1
 Pan xxxxxxxxxx, dům 835/1 byt č.4 nahlásil praskliny v bytě. Praskliny jsou 
  velké, nepomůže vymalování. Představenstvo souhlasí s opravou prasklin 
  perlinkou. Bude provedeno dle kapacit stavební firmy.

6.   Žádost o vybudování výtahu ve vchodě 831/9
  Obyvatelé vchodu 831/9 žádají o vybudování výtahu. Představenstvo s 
  vybudováním nesouhlasí, není to ve finančních možnostech družstva. 



Usnesení ze dne 22.10.2020

1. Pan Soukup informuje o špatném technickém stavu ležatých rozvodů 
studené vody vedených v pozinkovém potrubí v domech. Hotel servis 
nechal zpracovat požární posudek k instalaci požárního vodovodu z 
hořlavých hmot. Dle tohoto posudku je možné provést instalaci 
požárního vodovodu v bytových domech Fr. Kafky z hořlavých 
materiálů. Hotel servis předložil 3 nabídky firem na výměnu ležatých 
rozvodů vody – firmy GasPro ML, firmy Pavel Krofta Stará Voda a 
firmy Fučík, ML. Představenstvo vybralo pro výměnu potrubí cenově 
srovnatelné nabídky firem GasPro a Krofta, cena za jeden vchod je cca 
45 000,- Kč . Výměna bude probíhat postupně dle vytíženosti firem, 
prioritu bude určovat Hotel servis dle stavu potrubí. V rámci výměny 
potrubí se mění i kulové ventily na stoupacím potrubí. Výměna byla 
provedena ve vchodech 819, 823, 824, 825, 827,828,830 a 833.

2. Několik členů družstva se obrátilo na představenstvo s problémem 
rezavých kovových prvků na balkónech. Není v reálných (finančních, 
organizačních) možnostech družstva zajistit nátěry dodavatelsky. 
Představenstvo žádá členy družstva, aby si opravu nátěrů kovových 
prvků na balkónech zajistili sami. Nátěrovou barvu na požádání 
zajistíme.  

3. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 835/1, ML nahlásila zatékání do bytu. 
Hotel servis provedl kontrolu balkonu nad bytem paní xxxxxxxxxx, 
byla zjištěna nepovolená instalace klimatizace s neodborným zásahem 
do obvodového zdiva s následkem porušení hydroizolace balkonu. Pan 
xxxxx byl vyzván k odstranění příčiny zatékání zejména montáží 
systémových prostupů. Představenstvo pověřuje Hotel servis 
kontrolou, zda byly namontovány systémové prostupy. Systémové 
prostupy dosud nejsou namontovány, panu xxxxxxx bude zaslán 
doporučený dopis s termínem odstranění příčiny zatékaní do 
15.11.2020. 

4. Hotel servis informuje představenstvo a nutnosti výměny vodoměrů 
studené a teplé vody po pěti letech provozu v domech 824-835, celkem
252 ks vodoměrů. Předkládá cenovou nabídku na demontáž, montáž a 
nákup vodoměrů, jejich evidenci, dodávku plomb a těsnění za cenu 
156 744,- Kč + DPH. Představenstvo s nabídkou souhlasí. Termín 
výměny vodoměrů do konce října 2020. Výměna vodoměrů se odkládá 
z důvodu nouzového stavu (epidemie koronaviru).

5. Na základě stížností nájemníků domů na ulici Fr. Kafky bude oslovena
paní uklízečka, zda a za kolik korun je ochotná omést pavučiny na 
chodbách a schodištích a umýt zábradlí v domech. Na příští schůzi 
představenstva bude nabídka předložena.  Nabídka předložena, 
představenstvo osloví ještě firmu Čistonoš a  Úklidové práce Trnková.

6. Pan xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821 byt č. 1, nahlásil praskliny v bytě. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis posouzením prasklin s návrhem 
na řešení. Do bytu byly nainstalovány přes praskliny sádrové plomby, s
jejichž pomocí se bude sledovat v zimním období, jak se bude chovat 
stabilita bytového domu a jestli nebude docházet k dalšímu praskání 
omítek (prasknutí plomb). V únoru 2021 bude sledování vyhodnoceno 
a navržen další postup oprav. 



7. Hotel servis informuje představenstvo, že po najetí nové topné sezóny 
přestaly v předávacích stanicích č. p. 816 a 824 být funkční oběhová 
čerpadla na ÚT. Díky včasnému předzásobení BDML náhradními 
čerpadly stejných typů byla nefunkční čerpadla okamžitě vyměněna a 
topný systém mohl být uveden zpět do provozu. Hotel servis vytipoval 
počet a druh čerpadel, která jsou použita ve všech předávacích 
stanicích na ulici F. Kafky, a navrhuje, aby byla zakoupena další čtyři 
čerpadla jako 100 % záloha, aby bylo možné okamžitě reagovat na 
vzniklé havárie na jednotlivých stanicích. Dodací lhůty nových 
čerpadel jsou 2-3 dny. Cena čtyř nových čerpadel a jejich montáže v 
předávacích stanicích 816 a 824 činí 58 493,- Kč + 15% DPH. 
Představenstvo s nabídkou souhlasí a pověřuje Hotel servis dodáním 
čerpadlem včetně montáže.  

8. V domě 818-820 si nájemníci stěžují na výpadky v příjmu televizního 
signálu. Je to zapříčiněno špatným zesilovačem. Navrhuje výměnu za 
nový zesilovač AVANT X, který stojí cca 10 000,- Kč + DPH. 
Představenstvo s výměnou zesilovače souhlasí. 

9. Manželé xxxxxxxx, byt č. 6, 816/2 žádájí o schválení výměny 
vstupních dveří do bytu včetně zárubní. Představenstvo s výměnou 
souhlasí za podmínky, že dveře budou mít stejnou barvu, jako ostatní 
dveře do bytů ve vchodě, výměnu provede odborná firma a 
financována bude manželi xxxxxxxxxx. Manželé xxxxxxxx oznámí 
termín výměny dveří na nástěnku v domě. 

10. Pan xxxxxxxxxx, dům 835/1 byt č.4 nahlásil praskliny v bytě. 
Praskliny jsou velké, nepomůže vymalování. Představenstvo souhlasí s
opravou prasklin perlinkou. Bude provedeno dle kapacit stavební 
firmy.

11. Obyvatelé vchodu 831/9 žádají o vybudování výtahu. Představenstvo s 
vybudováním nesouhlasí, není to ve finančních možnostech družstva. 

12. Další schůze představenstva se uskuteční dne 26.11.2020 od 16,00 
hod. v sídle družstva. 

    

Zapsala: Josefiová Marcela

…...........................................      …....................................          ….............................................          
  Ing. Daniel Měrka                              Jiří Ďurčo                              Ing. Lucie Šimůnková
 předseda představenstva            místopředseda představenstva       členka představenstva

  


