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Z Á P I S 

Ze schůze výboru SVJ „Stodůlky 2160 – 2164“ 

Termín konání:  07.08.2022 

Účast:       Simandlová, Ing. Pán, Ing. Krčmář, p. Surý, Ing. Krčmář, p. Vepřek 

Zůstatek na bankovním kontu k 7.8.2022     17 043 051,27 Kč 

Na výboru bylo projednáno následující: 

Program 

1. Kontrola minulého zápisu
2. Porovnání odběru tepla Aktualizace pojištění domů
3. Různé

1. Kontrola minulých zápisu

Výbor z 31.1.2022 – bod: 

3. Zpracování projektu na revitalizaci našich domů – z 31.1.2022
Bylo objednáno zpracování Projektu pro revitalizaci našich domu u firmy KT ING s.r.o.

probíhá, požádali o stavební dokumentaci domů 

Stavební dokumentace o našich domech k provedení projektu předána 

Informace od KT ING s.r.o. o stavu projektu: 
Projektová dokumentace revitalizace bude předána do 10.9.2022 
Podklady k možnosti doplnění balkonů pro případné zájemce, kteří by si to platili do 20.9. 

Odhad celková výše podpory by byl cca 4 175 460,- Kč 

9. Výměna oken – 10 kusů oken
Na základě doporučení firmy, která provedla kontrolu a seřízení oken objednat výměnu
v následujících BJ:
dům 2160 – BJ 39 – 2x okno, BJ 47 (p. Adamová) -2x okno, BJ 48 – 4x okno
dům 2162 – BJ 2 – 2x okno
+ dům 2163 – BJ47 (p. Huong) 1x okno

Paní Simandlová objedná u pana Soukupa – provozního technika firmy CENTRA 

Výbor 27.3.2022 rozhodl, že pro budoucnost bude provedení s trojsklem jako 
standart a bude placeno SVJ 

výměny realizovány – další zájemce o výměnu p. Hamáček BJ 43/2160 
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Výbor z 31.1.2022 – bod: 
 
3.Dokončení oprav uzavíracích a regulačních armatur na topných rozvodech  
práce, které budou dokončeny po ukončení topné sezony doplnit o dodatečné  
namontování odvzdušňovacích ventilů, tam kde topení netopila a byla tam vzduchová 
bublina 
Zálohová faktura zaplacená. 
Na dodělek nám dal M-TECH  vystavil zvýšenou fakturu o cca 43.000,- Kč – Ing. Krčmář 
Projednal vzledem f dalším dodatečným pracem – bypas a odvzduš 
- Koncem srpna a začátkem září probíhají dokončovací práce na topných 

rozvodech. 
uzavírací a regulační ventily vyměněny – v 36. kalendářním bude vytaženo uzavírání 
stoupaček v 2164, 2163, 2162 a 2160 do sklepní chodby z místností, které nejsou SVJ  
a tím nepřístupné.  
Následně bude realizován bypass, aby bylo možné odpojit dům 2159 
v případě poruchy v tomto domu - M 

 
Výbor z 24.04.2022 – bod: 

 
2. Komunikace se správcovskou firma CENTRA 

Stále jsou problémy s firmou CENTRA 
         Schůzka s vedením firmy CENTRA zastoupené – Ing. Slachem 
                -   dojednána sleva 30% za činnost CENTRY po dobu  3 měsíce    
                -   kontaktní osoba pro řešení problémů – Mgr. Molnárová 
 
 Pozvat zástupce firmy CENTRA p. Slacha na jednání výboru SVJ v září (11.9.2022) 

- Vyhodnotit stav spolupráce za uplynulé měsíce 4–8 /2022 
 

Změna správcovské firmy – pro informaci 
Cena za činnost – firma CENTRA    119,- Kč / BJ 
Cena za činnost – firma IKON  230,- Kč / BJ 

Po výsledku jednání budeme eventuelně hledat novou správcovskou firmu 
 

Výbor z 26.06.2022 – bod: 
 

2. Úklid kolem kontejneru domu 2159 
 
   Na stáni 2160 a 2159 jsou 3 kontejnery – 2x pro 2160 a 1x 2159. 
 Dům 2159 tedy bude platit 1/3 částky spadající na toto stání.  
 
       Zatím není odpověď z CENTRY od paní Molnárové 
 

3. Aktualizace pojištění našich domů 
 

Paní Molnárová nám poslala nabídku na aktualizaci pojištění našich domů od VZP Pojištění 
- mají s touto pojišťovnou velmi dobré zkušenosti 
Pro porovnání zajistí Ing. Krčmář srovnatelné pojistky od pojišťoven např. DIREKT,  
ALLIANZ, GENERALI …. 

  Z nabídek pojištění je plnění jednotlivých pojišťoven srovnatelné 
 
    Výbor schvaluje uzavření smlouvy z VZP Pojišťovnou 
 
        Předali jsme výpověď pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou paní Molnárové, aby  
        uzavřela smlouvu s VZP Pojišťovnou – smlouva by měla přijít 
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4. Měřiče spotřeby SV a TV 
 
Při odečtu začátkem roku 2023 bude nutno vyměnit měřiče SV 
 
Cena za měřiče bez radiového modulu pro dálkový odečet 139.000, - Kč 
Cena za radiový modul 610 Kč 
 
Doplnit nabídky o informaci životnosti měřičů s radiomoduly 
 
Výbor doporučuje vzhledem k rostoucím cenám a inflaci vyměnit měřiče eventuelně 
s radiomoduly 
v 1/2023 
SV - instalovat vodoměry již s přípravou pro instalaci radiomodulu 
TV - v případě možnosti – po schválení shromážděním také vyměnit 
Výbor schvaluje - jestliže budou radiomoduly skladem, tak je nechat hned namontovat 
 
 
5. Smlouva s CETIN  
Smlouva je podepsaná a kompenzace proplacena prostřednictvím pracovních výkonů  
Pana Míčka 
Instalaci rozvodů uvolni v domech – realizovaná a kompenzace proplacená. 

 
 
2.  Porovnání odběru tepla 

CENTRA projedná s PROFITERMEM porovnání spotřeby tepla u podobného  
Domu před zateplením a po zateplení. 

 
 Řeší CENTRA paní Molnárová 
 
3.  Různé 
          - na dveřích hlavního vchodu vyměnit zavírač GEZE, při výměně použit slabší zavírač 
 GEZE       Ing. Pán doplní typ zavírače 
         

-  Žádost pana Macháčka – BJ3/2164 – o umístění výtahové plošiny na vlastní náklady 
 na zábradlí u nájezdu pro kočárky u hlavního vchodu. 

      Výbor souhlasí 
 
 
 
Zapsal: Ing. František Pán 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha – odhad výše dotace na revitalizaci našich domů 
            –  souhlas výboru k výtahové plošině – dům 2164 



Předběžné energetické hodnocení dotace NZU pro  

Bytový dům Ovčí Hájek č.p. 2160/18, 2161/20, 2162/22, 2163/24 a 2164/26, 
Praha 5 – Stodůlky   158 00 

 
1. Požadavky 

 

 
 

2. Návrh zateplení 
 

Fasáda (mimo stěn lodžií sousedních bytových 
domů a průjezdu) 

160 mm  minerální vlny s λ max = 0,03 W/(Km) 

Střecha plochá (předpoklad demontáže dřevěné 
konstrukce druhého pláště) 

260 mm EPS 150S v průměru 

 

 

 
  



3. Vyhodnocení pro oblast DÍLČÍ ZATEPLENÍ 
 

Veličina Stávající stav Navrhovaný stav 

Průměrný součinitel prostupu 
tepla obálkou ve W/(m2K) 

0,77 0,52 

Součinitel prostupu tepla 
konstrukcí na obálce budovy 
ve W/(m2K) 

- Stěny        0,190   
Střecha    0,152 

Součinitel prostupu tepla 
měněných výplní otvorů  ve 
W/(m2K) 

- - 

Celkové  primární energie 
z neobnovitelných zdrojů 
v MWh/rok 

1373,188 1118,581 

Celkové dodané energie  
v MWh/rok 

1352,181 1069,705 

 
 
 

Veličina Požadavek Výpočet Hodnocení 

Průměrný součinitel 
prostupu tepla 
obálkou ve W/(m2K) 

- - - 

Součinitel prostupu 
tepla konstrukcí na 
obálce budovy ve 
W/(m2K) 

≤ 0,7 UN,20 

Stěny ≤ 0,210 
Střecha ≤ 0,168 

Stěny  0,190 
Střecha   0,152 

Vyhovuje 

Součinitel prostupu 
tepla měněných 
výplní otvorů  ve 
W/(m2K) 

- - - 

Procentní snížení 
průměrného 
součinitele prostupu 
tepla  

≤ 10% 32,5% Vyhovuje 

Snížení celkové 
primární energie 
z neobnovitelných 
zdrojů  

≤ 10% 18,5% Vyhovuje 

Snížení celkové 
dodané energie 

≤ 10% 20,9% Vyhovuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



4. Výše dotace pro oblast DÍLČÍ ZATEPLENÍ 
 

 
Podpora na projekt: 

 
 

Konstrukce m2 Kč/m2 Podpora 

Stěny 4363,9 700 3 054 730 

Střecha 1543,9 700 1 080 730 

Podpora na 

projekt 

  40 000 

Celkem   4 135 460 

 

Celková výše   4 175 460,- Kč  
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7. Platební a dodací podmínky:

Termín dodání projektové dokumentace: 
Termín dodávky a montáže plošiny: 
Doba montáže zařízení: 
Platební podmínky: 
Platnost cenové nabídky: 

8. Ukázka obdobných řešení:

2 - 4 týdny od zaslání závazné objednávky 
5 - 12 týdnů od schválení našeho projektu 
1 až 2 dny 
garanční záloha, zbytek po předání 
3 měsíce od data vystavení 

9. Výhody firmy MAN US Prostějov, spol. s r.o.

český výrobce 
zakázková výroba dle potřeb klienta 
výroba do tuzemska i zahraničí 
pružný servis po celé ČR 
prodloužená záruční doba 

S přátelským pozdravem, 
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MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov, IČ: 47900440 
Tel.: 582 360 558, e-mail:manus@manus.cz,http://www.manus.cz/, č.ú.: 153 04 701 / 0100 




