
Společenství vlastníků domu Seniorů 1618 Liberec 

Návrh usnesení 
 
Na schůzi společenství konané dne 8. 11. 2018 byl schválen záměr pořízení kamerového 
systému, na jehož základě výbor oslovil s poptávkou dvě místní firmy, které se realizací 
zabývají a mají s instalacemi bohaté zkušenosti. Firmu KAMERA Liberec s.r.o. jsme oslovili 
na základě doporučení, protože realizovala kamerový systém i v bytových domech zde na 
sídlišti. Detailní nabídky obou firem, které jsme dostali, jsou ke stažení na 
https://drive.google.com/drive/folders/1GdSgdbDAz457p-dtdNawxsBFMlcykJut?usp=sharing
. 
 
Obě nabídky počítají s instalací záznamového zařízení a tří kamer: 

● první venku před vchodové dveře, která bude snímat chodník k domu a vstup do 
domu 

● druhé ve vstupní chodbě se schránkami a vstupy do kočárkárny a sušárny 
● a třetí v kabině výtahu, která bude snímat kabinu 

 
Náklady na pořízení kamerového systému se pohybují okolo 40 tis Kč vč. DPH v případě 
firmy KAMERA Liberec s.r.o. a 39 tis. Kč + práce MSV výtahy, která je v předchozí nabídce 
již zahrnuta ve výši cca 7 tis. Kč, tedy celkem pro srovnání 46 tis. Kč. vč. DPH v případě 
firmy KELCOM International s.r.o., což vychází na cca 1 800 Kč na bytovou jednotku (bude 
zahrnuto do podílových nákladů v rámci ročního vyúčtování). Když to srovnám např. s 
hodnotou chráněného majetku především v kočárkárně (min. 100 tis. Kč) nebo hodnotou 
výtahu (stovky tisíc, opravy vybavení vždy cca 3-10 tis. Kč), je oproti tomu náklad na 
kamerový systém relativně malý. 
 
K níže uvedenému návrhu se prosím vyjádřete do 22. 3. 2019. Vytištěný návrh prosím 
vyplňte, podepište a vhoďte do schránky společenství nebo nascanujte a zašlete 
elektronicky na e-mail společenství senioru1618@gmail.com. Nehlasuje-li přímo 
vlastník, je třeba přiložit i plnou moc. 
 
Vlastník bytové jednotky hlasuje o usnesení takto (vybranou volbu prosím zaškrtněte): 
 
1) Pořízení kamerového systému za účelem ochrany majetku 
Výbor společenství zajistí instalaci kamerového systému níže vybranou společností, na 
základě předložené nabídky. 
 
Souhlasím s pořízením kamerového systému a preferuji nabídku firmy: 
⬜ KAMERA Liberec s.r.o. 
⬜ KELCOM International s.r.o. 
 
⬜ Nesouhlasím s pořízením kamerového systému 
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V ………………………… dne ………… 2019 Podpis: …………………………… 


