
Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, lČ: 00035351, 
se sídlem Gagarinova 1558, 415 01 Teplice, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

pod sp. zn. Drxxvl 297 

 

Zápis 

z 21. schůze představenstva družstva 

konané dne 1. 7. 2021 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v sídle družstva 

 

Evidence usnesení č. 181-204/2021 

 

Přítomni: Miroslav Němeček, Mgr. Lukáš Valenta, lng. Dagmar Košová, Mgr. Milan Pokorný, Miroslav 

Adámek, lng. David Kočiš, Jiří Rubinstein,  lng. Tomáš Pytelka, Mgr. Zdeněk Kettner-

přítomen od 17,00 hod 

Omluveni: 

Hosté: Petra Vašíčková -vedoucí účetního oddělení 

Bc. Renata Hetzeová -vedoucí oddělení nájemného 

Andrea Kubíková - vedoucí technického oddělení 

 

Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Miroslav Němeček. Konstatoval, že je 

přítomno 8 členů představenstva a představenstvo je tedy schopno usnášení. Program byl schválen 

všemi 8 hlasy v následujícím znění: 

 

1. Projednání zápisů ze schůze představenstva konaných ve dnech 27.5.2021 a 10.6.2021- 

kontrola usnesení a schválení zápisu 

Blok organizačního oddělení 

2. Návrhy na udělení výstrah před vyloučením členů družstva 

3. Přehled podnájmů a převodů 

4. Projednání žádosti družstevníků ze samosprávy 816 o svolání schůze volebního obvodu 

Blok účetního oddělení 

5. Objekt 131 -výměna otopných těles 

6. Objekt 168 -ukončení akce „oprava střešního pláště" 

7. Dluhy nebytových prostor k 15.6.2021 

8. lnformace o výsledku hospodaření nebytových středisek k 31.5.2021 

9. Objekt 306 -ukončení akce „zasklení lodžií“ 

10. Objekt 605 -ukončení akce „zaskleni` lodžií“ 

11. Objekt 811 -snížení tvorby DZO 

Blok oddělení nájemného 

12. Přehled dluhů na nájemném 

13. Objekt 516 -ukončení úpravy DZO 

Blok technického oddělení 

14. Objekt 129, stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele na rekonstrukci rozvodů elektro 

společných prostor 

15. Objekt 131, stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele na akci výměny otopných těles 



16. Projednání žádosti firmy EZV Čepička s.r.o. o úpravu cen v servisní smlouvě na provádění 

servisu a oprav zařízení strojoven pro ohřev TV pomocí solární technologie 

17. Objekt 618, 712, 503 -potvrzení výběru firem na rekonstrukci rozvodů elektro sklepních 

prostor 

18. Projednání výpovědi ze smlouvy o poskytování kominických prací od firmy Pokorný František-

Kominictví 

19. Schválení zadání a stanovení okruhu firem pro zpracování cenových nabídek na zajišťování 

pohotovostní služby a servisní činnosti v oboru instalaterství, topenářství a práce na 

rozvodech kanalizace 

20. Projednání žádosti firmy KERMEN LOBRI s.r.o. o úpravu cen v servisní smlouvě na zajišťování 

pohotovostní služby včetně servisních prací při opravách střešních plášťů 

21. Udělení souhlasu s uložením vodovodní přípojky na pozemek ve vlastnictví družstva, 

p.č.1525/14, k.ú. Teplice-Trnovany (okolní pozemek u obj.161 - J.Koziny 1376. 

22. Objekt 511 -Vyjádření k provedení průzkumu trhu na zasklení lodžií obecné specifikace do 

45tis. Kč 

23. Stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele na opravu střech našich objektů, jejichž 

realizace je plánována na rok 2022. 

24. Objekt 617 -stanovení okruhu firem pro II. kolo výběru zhotovitele na akci „Oprava střešního 

pláště Štúrova 1261-1264, Teplice" 

Blok ostatní 

25. Vyhodnocení Shromáždění delegátů dne 22.6.2021 

 

Jednotlivé body programu byly projednány a byla k nim přijata následující usnesení: 
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K bodu 1 

Představenstvo projednalo zápis z předchozích schůzí představenstva konaných ve dnech 27. 5. 2021 

a 10. 6. 2021, provedlo kontrolu usnesení a schválení zápisu 

 

SCHVÁLILO 

obsah zápisu z minulých schůzí konaných ve dnech 27. 5. 2021 a 10. 6. 2021. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 2 

u s n e s e n í č. 181/2021 

Představenstvo 

 

DALO VÝSTRAH U 

před vyloučením z družstva ve smyslu Stanov SBD "Mír" Teplice dle čl. 23 odst. 2 pro neplnění 

povinností vyplývajících z nájmu uvedených v čl. 13 písm. c), d) tomuto členovi družstva: 

 

"ANONYMIZOVANÝ TEXT" 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 3 

u s n e s e n í č. 182/2021 

Představenstvo 

 

VZALO NA VĚDOMÍ 

1. že bylo uzavřeno 34 smluv o převodu družstevních podílů dle čl.17-18 Stanov SBD Mír Teplice. 

2. udělení souhlasu družstva k podnájmu bytu (části) a garáže 162 členům družstva dle čl. 

43 odst.1 Stanov SBD Mír Teplice. 
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K bodu 4 

u s n e s e n í č. 183/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Žádost členů objektu č. 816 o svolání schůze volebního obvodu za účelem volby delegáta. 

 

ROZHODLO 

O pověření organizací volby delegáta Miroslava Adámka, Ing. Davida Kočiše a Ing. Tomáše Pytelku. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 5 

u s n e s e n í č. 184/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

žádost nájemníků objektu 131 -Alejní 2758, Teplice o výměnu otopných těles v bytech. Celkový počet 

družstevních bytů v objektu je 102 (2 vlastníci -jeden vlastník projevil zájem o výměnu -má dostatek 

finančních prostředků v DZ0 VL). Odhadnutý náklad dle TO je 1500 tis. Kč pro družstevní byty. 

 

ROZHODLO 

že s ohledem na stav DZO a plánované opravy nemá vůči výměně otopných těles v družstevních 

bytech námitky za předpokladu, že nebude významně překročena cena 1500 tis. Kč (dle odhadu TO) a 

objem plánovaných oprav. 

 

(hlasování -pro 8, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 6 



u s n e s e n í č.185/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

dokončení akce "Oprava střešního pláště". Práce provedla na základě smlouvy o dílo firma Kermen 

Lobri s.r.o. Chabařovice. Na opravu střešního pláště poskytla firma záruční lhůtu v trvání 120 měsíců. 

Celkové náklady akce činit částku 864 527,-Kč včetně DPH, z toho náklady na TZ činí částku 

80 886,-Kč včetně DPH. 

 

ROZHODLO 

O převedení ze statutárního fondu (SF) objektu 168 do fondu družstevní výstavby (FDV) částku 

50 877,64 Kč a z dlouhodobé zálohy (DZO) objektu 168 převede do FDV 30 008,36 Kč k financování 

výše uvedené akce. Neinvestiční náklady uhradí z DZO objektu. 

 

(hlasování -pro 8, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 7 

u s n e s e n í č. 186/2021 

Představenstvo 

 

VZALO NA VĚDOMí 

dluhy nebytových prostor k 15.6.2021 činí 333 126,- Kč. 
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K bodu 8 

u s n e s e n í č.187/2021 

Představenstvo 

 

VZALO NA VĚDOMÍ 

Že průběžný výsledek hospodaření nebytových středisek ke dni 31.5.2021 činí 1 697 985,05 Kč. 
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K bodu 9 

u s n e s e n í č. 188/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

dokončení akce „Zasklení 8 ks bytových lodžií" u objektu 306-Doubravická. Práce provedla na základě 

smlouvy o dílo firma Balkony s.r.o., Kutnohorská 37/23, Praha 10. Zasklení s ks bylo provedeno 

systémem Klima, na které firma poskytla záruční lhůtu v trvání 60 měsíců. Celkové náklady akce činí 

částku 247 020,-Kč včetně DPH a jednalo se o TZ. 

 

ROZHODLO 

z DZO objektu 306 převést do fondu družstevní výstavby 247 020 Kč k financování akce zasklení 

bytových lodžií 



 

Finanční vyrovnání: 

-u bytů 1+2L,1+3L a 1+4L po dobu 22 měsíců nastavit stejnou výši tvorby DZO, a to 1403,55 Kč/byt, 

čímž dojde k vyrovnání rozdílu v tvorbě DZO. 

-u bytu č. 112, 113, 122 a 132, kde proběhlo zasklení na vlastní náklady nájemníka provést finanční 

vyrovnání formou jednorázového snížení DZO s výplatou z DZO ve výši ceny za 1 ks lodžie 

tj. 30.878,-- Kč 

 

(hlasování -pro 8, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 10 

u s n e s e n í č.189/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNAL0 

dokončení akce „Zasklení bytových lodžií" u objektu 605-Duchcovská 2383. Práce provedla na základě 

smlouvy o dílo firma ALUMISTR SE, Hrušovany u Brna. Zasklení 24 ks bytů) provedeno systémem ALU 

Verso, na které firma poskytla záruční lhůtu v trvání 72 měsíců. Celkové náklady akce činí částku 

906.214,-Kč včetně DPH a jednalo se o TZ. 

 

ROZHODLO 

z DZO objektu 605 převést do fondu družstevní výstavby 906.214,-Kč k financování akce zasklení 

bytových lodžií 

 

Finanční vyrovnání: 

-u bytů 1+1L a 1+2L po dobu 33 měsíců nastavit stejnou výši tvorby DZO, a to 1144,21 Kč/byt, čímž 

dojde k vyrovnání rozdílu v tvorbě DZO. 

-u bytu č. 111, 113, 121 a 122, kde proběhlo zasklení na vlastní náklady nájemníka provést finanční 

vyrovnání formou jednorázového snížení DZO s výplatou z DZ0 ve výši ceny za 1 ks lodžie  

tj. 37.759,- Kč 

 

(hlasováni' -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 11 

u s n e s e n í č. 190/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Žádost delegáta objektu 811 o snížení tvorby DZO od 1. 8. 2021 

 

 

ROZHODLO 

vyhovět žádosti delegáta objektu 811 a snížit tvorbu DZO od 1. 8. 2021: 6,-Kč/m2 u bytů a 8,- kč/m2 u 

garáží. 

 



(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 12 

u s n e s e n í č. 191/2021 

Představenstvo 

 

VZALO NA VĚDOMÍ 

lnformace o dluzích z nájemného bytů a garáží činí ke dni 31.5.2021 - 1 074 755,- Kč. 
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K bodu 13 

u s n e s e n í č. 192/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

ukončení úpravy DZO 

 

ROZHODLO 

že u objektu 516 dojde k ukončení vyrovnání v tvorbě DZO, do předpisů nájemného se vrátí na 

původní výši DZO tj. 16,09 Kč/m2. 

 

(hlasování -pro 8, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 14 

u s n e s e n í č. 193/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Žádost objektu 129 - Přítkovská 1652 o realizaci rekonstrukce rozvodů elektro společných prostor a 

stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele 

 

ROZHODLO 

o realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu č. 129 dne 2.8.2021 v 

15:15 hod. Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Adámek, Němeček, 

Pytelka, Rubinstein, Pokorný. 

 

SOUHLASÍ 

se zasláním poptávky těmto firmám poštou a upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 

průvodního dopisu e-mailem: 

a) Sakař, Duchcov Teplická 548/44, 41901 

b) Ercé stavby s.r.o., Ústí n/labem Masarykova 239/153, 40001 

c) Just Miroslav, Krupka Revoluční 53, 41742 

d) Elektroreal s.r.o., Teplice Pražská 3227, 41501 



e) ROLLhaus-Vodnanský, Chlumec Chlumecká 410, 40339 

f) Delta centrum s.r.o., Teplice Doubravská 1615/28, 41501 

g) Dynoelektro, Hrob Duchcovská 346, 41704 

h) Šmidt Petr, Terezín 28.října 128, 41155 

i) SEMCO, Ústí n/L. 

j) ELREV s.r.o., Ústí n/Labem Přestanov 132, 40317 

k) Vild Karel, Ústí n/Labem, Malé Březno 124, 4ooo2 

l) Elektro JOKER, Proboštov Dělnická 377/52, 41712 

m) Dovrtěl Jiří-EIREZA, Teplice Masarykova tř.1595, 41501 

n) Denk, Dubí-Mstišov U Dvojhradí 196, 41701 

o) Jurčík Zdeněk, Teplice U nemocnice 2199/9, 41501 

p) Elmak, Duchcov Teplická 411/27, 41901 

 

(hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 15 

u s n e s e n í č. 194/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Žádost objektu 131 -Alejní 2758 na výměny otopných těles a stanovení okruhu firem pro výběr 

zhotovitele  

 

ROZHODLO 

o realizaci akce souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 131 dne 16.8.2021  

v 15.15 hod. Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Adámek, Pokorný, 

Němeček. 

 

SOUHLASÍ 

se zasláním poptávky těmto firmám poštou a upozorněním na poptávku výběrového řízení 

včetně průvodního dopisu e-mailem: 

 

a) Termi s.r.o.,Varnsdorf, Pohraniční stráže 2047, 40747, 777 118 001,  peryn@termi.cz,  

25032640 

b) Ronica s.r.o.,Teplice Libušina 73/17, 41503, 417 532 599, pavel.takac@ronica.cz,  25434861 

c) Instas Melíšek s.r.o., Teplice Hornická 973/1, 41501, 417 531 153, info@instas.cz, 25047299 

d) Megawatt s,r,o., Dubí-Pozorka, Mírová 131/15, 417 03, 417 538 397, info@megawatt.cz 

28714113 

e) Esox ETC s.r.o., Bílina Komenského 38/12, 41801, 417 820 246, esox@novykotel.cz, 

26901595 

f) Delmax s.r.o., Ústí n/Labem U chemičky 1087/5, 40001, 475211305, info@delmax.cz + 

truhlarova@delmax.cz, 61539121 

g) Ulimex s.r.o.,Ústí n/L.,  Za válcovnou 1050/1, 40001, 737204 336, zdenek.hanzlik@ulimex.cz, 

14864878 

h) Sim Petr, Krupka Nádražní 144, 41741, 775111220, slimaci@seznam.cz, 86853406 

mailto:peryn@termi.cz
mailto:pavel.takac@ronica.cz
mailto:info@instas.cz
mailto:truhlarova@delmax.cz


i) Nedbal Vladimír, Krupka-Vrchoslav, U Vápenky 160, 41741, 739211068, 

vladimir.nedbal@seznam.cz,  76143431 

j) Intopa Pašek s.r.o., Teplice, K Vápence 136, 41501, 777611418, intopa@intopa.cz, 25441116 

k) Instalmont Beneš-Sárközi s.r.o., Dubí-Pozorka, Střední 11/10, 41703, 417881650, 

instalmont@seznam.cz, 25484923 

l) Josef Müller, Osek,  Nelsonská 112, 41705, 602433064, j.muller@instalacezt.cz, 25487973 

m) David Adámek, Dubí, Koněvova 574, 41701, 731272093, david-adamek@seznam.cz, 

75273985 

n) Port tepelná technika s.r.o., Teplice, Kašparova 3244, 41501, 417560949, port@port-

teplice.cz, 29006546 

 

(hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 16 

u s n e s e n í č. 195/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Žádost firmy EZV Čepička s.r.o. o úpravu cen v servisní smlouvě na provádění servisu a oprav zařízení 

strojoven pro ohřev TV pomocí solární technologie 

 

ROZHODLO 

o nutnosti osobního jednání se zástupcem firmy EZV Čepička s.r.o. k jejímu požadavku. Pověřit TO 

svolat schůzku v termínu od 12.- 16.7.2021. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 17 

u s n e s e n í č. 196/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

potvrzení výběru firem na rekonstrukci rozvodů elektro sklepních prostor bytového objektu č.618 - 

Svojsíkova 2342-2344, 712 -Buzulucká 303-304 a 503 -Unčínská 1555, Teplice. TO obdrželo nabídky 

od sedmi firem z celkového počtu devatenáct firem. 

 

 

 

 

ROZHODLO 

mailto:vladimir.nedbal@seznam.cz
mailto:intopa@intopa.cz
mailto:instalmont@seznam.cz
mailto:j.muller@instalacezt.cz
mailto:david-adamek@seznam.cz
mailto:port@port-teplice.cz
mailto:port@port-teplice.cz


o doplnění poptávky o nepoptanou firmu Semco energy s.r.o., Jateční 1880/63, 40001, Ústí n/Labem, 

731478470, info@semcoenergy.cz. Pověřuje výběrem předsedu představenstva s technickým 

oddělením. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 18 

u s n e s e n í č. 197/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

výpověď ze smlouvy o poskytování kominických prací od firmy Pokorný František-Kominictví 

 

ROZHODLO 

o přechodu zajišťování těchto služeb na firmu Přemysl Pokorný, syn pana Františka Pokorného. 

 

SOUHLASÍ 

s přechodem zajišťování těchto služeb a s uzavřením smlouvy s panem Přemyslem Pokorným, 

IČO: 86853244 na dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2021 za shodných podmínek. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 19 

u s n e s e n í č. 198/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

stanovení okruhu firem pro zpracování cenových nabídek na zajišťování pohotovostní služby, běžných 

oprav a pravidelné údržby bytového fondu v oboru voda, kanalizace a topení 

 

ROZHODLO 

o potvrzení výběru firem 

 

SOUHLASÍ 

se zasláním poptávky těmto firmám poštou. A dále upozornění na poptávku výběrového řízení 

telefonicky a e-mailem (včetně průvodního dopisu): 

 

a) Zdeňek Zítka -údržba bytů Teplice, 5.května 321,Teplíce -Sobědruhy, lČO:13322249 

      (provádí tyto práce pro OSBD Teplice) 

b) STOCK čistící služby s.r.o., Pobřežní 249/46, Karlín 186 00Praha 8, pobočka  

Nákladní ul. 3237,Teplice, lČO: 07246170 (provádí tyto práce pro OSBD Teplice) 

c) ATALIAN CZ s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice,158 00, Praha 5, pobočka Teplice, Nákladní 

3237, lČ0: 25059394 

mailto:info@semcoenergy.cz


d) Müller a  spol. s.r.o, Teplice, Karla čapka 1269/19, 415 01Teplice, IČ0: 287 37 920 

(provádí tyto práce pro BD Trnovany) 

e) Lang Roman, Husova 10, 41752 Hostomice, IČO: 48315320 

f) Delmax s.r.o., U Chemičky 1087/5, 40001 Ústí n/L., IČO: 61539121 

 

Termín pro zaslání nabídek do 26.7.2021 do 11:00 hodin. Výběrová komise bude zasedat dne 

27.7.2021 od 13:00 hodin. Výběru se účastní za představenstvo Němeček, Rubinstein, Ing.Košová 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 20 

u s n e s e n í č. 199/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

žádost firmy KERMEN LOBRl s.r.o. o úpravu cen v servisní smlouvě na zajišťování pohotovostní služby 

včetně servisních prací při opravách střešních plášťů takto: 

 

a) Sazba za zajišťování pohotovostní služby (čekací sazba) je stanovena ve výši 8,- Kč za hodinu  
 – úprava na 15,- Kč/hod. 
b) Provedené výkony budou v době od 7.00 – 15.30 hod. účtovány HZS ve výši 250,- Kč  
 – úprava na 320,- Kč/hod. 
c) Provedené výkony budou v době od 15.30 - 7.00 hod. účtovány HZS ve výši 280,- Kč  
 - úprava na 350,- Kč/hod.                             
d) Provedené výkony budou v době pracovního klidu a svátků účtovány HZS ve výši 280,- Kč   

     - úprava na 350,- Kč/hod.  

d) K výše uvedeným výkonům bude účtována sazba za dopravu ve výši 180,- Kč/1 výjezd  
 – úprava na 250,- Kč/1 výjezd 
e) Odborná prohlídka a posouzení rozsahu opravy 
  –  doposud zdarma, žádost o úpravu na 1000,- Kč/ 1 prohlídka  
 

ROZHODLO 

o vyhovění žádosti 

 

SOUHLASÍ 

s návrhem úpravy cen a s uzavření dodatku ke smlouvě s výše navrženými úpravami cen. 

 

(hlasování-pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 21 

u s n e s e n í č. 200/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Udělení souhlasu s uložením vodovodní přípojky na pozemek ve vlastnictví družstva, p.č.1525/14, 

k.ú. Teplice-Trnovany (okolní pozemek u obj.161-J.Koziny 1376) 



 

ROZHODLO 

nemá proti uložení přípojky námitek 

 

SOUHLASÍ 

Se zřízením služebnosti za cenu v místě a čase obvyklém. Náklady s vkladem do KN, včetně 

geometrického zaměření musí nést stavebník. 

 

(hlasování -pro 6, proti 3- Pytelka, Valenta, Rubinstein, zdržel se 0) 
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K bodu 22 

u s n e s e n í č. 201/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

Vyjádření k provedení průzkumu trhu na zasklení lodžií obecné specifikace do 45 tis. Kč u objektu 511 

 

POVĚŘILO 

TO zasláním poptávky se zadávací dokumentací bezodkladně s termínem podání nabídek do 

23.7.2021 do 11:00 hodin firmám poštou. A dále upozornění na poptávku výběrového řízení 

telefonicky a e-mailem (včetně průvodního dopisu). Dále přizvat na Výběrové řízení delegátku 

objektu. 

Výběrové řízení proběhne 26. 7. 2021 v 15:30 hodin.  

Výběrového řízení se zúčastní tito členové představenstva: Němeček, Adámek, Rubinstein. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 23 

u s n e s e n í č. 202/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

zadání požadavků na zpracování podkladů (projekty) pro výběr zhotovitele na opravu střech našich 

objektů, jejichž realizace je plánována na rok 2022: 

 

a) obj.106 – Opavská 2653, Teplice 

b) obj.111 – Jugoslávská 2532 – 2533, Teplice 

c) obj.164 – Přítkovská 1498 – 1501, Teplice 

d) obj.167 – Maršovská 1512, Teplice 

e) obj.174 – Palackého 1524 – 1526, Teplice – střecha nezateplená 

f) obj.192 – Kpt. Jaroše 1621 – 1624, Teplice 

g) obj.311 – V Závětří 1668 – 1670, Teplice 

h) obj.402 – Masarykova 565 – 566, Krupka – na střeše FVE panely 

i) obj.411 – Kollárova 598 – 602, Krupka -  na střeše FVE panely 



j) obj.412 – Jabloňova 211- 215, Krupka - na střeše FVE panely 

k) obj.415 – Jasmínová 238, Krupka – na střeše kontejner mobilního operátora 

l) obj. 410 – Komenského 598 - 602, Krupka - na střeše FVE panely 

m) obj. 422 – Šeříkova 234 – 236, Krupka - na střeše FVE panely 

n) obj.510 – Trnovanská 1292 – 1296, Teplice 

o) obj.511 – Trnovanská 1297 – 1301, Teplice  

p) obj.626 – Opavská 2613, Teplice 

 

ROZHODLO 

o výběru firmy Termo+holding a.s. a její nabídky ke zpracování podkladů za částku 9 500,- Kč bez 

DPH/11 495,- Kč včetně 21 % DPH ve stejném rozsahu jako v letošním roce (v letošním roce účtovala 

částku 7 500,- Kč bez DPH). 

U objektu Palackého 1524 -1525 bude k ceně dopočítána výpočet bilance vodních par, neboť střecha 

není zateplená. Cena výpočtu činí částku 6000,- Kč bez DPH/7 260,- Kč vč. DPH, tento výpočet bude 

provádět firma  AWAL. Vzhledem k počtu střech a plynulé přípravě budou zahájeny průzkumy střech a 

sondy již v srpnu. Průzkumy budou s projektantem a servisní firmou naplánovány v dostatečném 

předstihu. 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 24 

u s n e s e n í č. 203/2021 

Představenstvo 

 

PROJEDNALO 

stanovení okruhu firem pro 2. kolo výběru zhotovitele na akci „Oprava střešního pláště objektu č. 617 

-Štúrova 1261 -1264, Teplice". 

 

 

ROZHODLO 

o realizaci akce a souhlasí termínem podání nabídek do 20.7.2021 do 11:00 hodin. Výběrové řízení 

zhotovitele objektu 617 -Štúrova 1261-1264 proběhne dne 21.7.2021 v 15:00 hod.  Výběru 

zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Němeček, Valenta, Rubinstein. 

 

 

SOUHLASÍ 

se zasláním poptávky těmto firmám poštou a dále upozornění na poptávku výběrového řízení 

telefonicky a e-mailem (včetně průvodního dopisu): 

 

a) KERMEN LOBRl s.r.o., Marie Kršňákové l35, 40317 Chabařovice, IČ 24152951 

b) Jan Seifert, střešní systémy, Liberecká300/17, 405 02 Děčín, IČ 18364861 

c) lZOLTEC hydroizolační technologie s.r.o., Chomutovská 206, 43151 Klášterec nad Ohří, 

lčo: 03607585 

d) RN střechy, Pod Březencem 331, 43111 Jirkov, lČ 66683904 

e) SKIP -Bohuslav čepila, Pivovarská l90/34, 405 02 Děčín -Děčín lV-Podmokly, IČ 10413847 



f) ALPIN Mont, Dubí 

g) GS Mont, Korozluky-Sedlec 

 

(hlasování -pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 25 

u s n e s e n í č. 204/2021 

Představenstvo 

 

VZALO NA VĚDOMÍ 

Vyhodnocení Shromáždění delegátů dne 22.6.2021 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Zapsal: Šárka Bradáčová dne: 1.7.2021 


