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Zápis ze schůze představenstva a kontrolní komise  
konané dne 11. 2. 2021 

 
 

Přítomni: Vladislav Kobr,  Martina Jindrová, Michal Novotný, Zdeňka Kratochvílová, Jiří Vrkoč 

Omluvena: Pavla Kmetyová  

 

 

Schůze byla svolána na návrh Michala Novotného, předsedy kontrolní komise z důvodu vzniklých problémů 

ohledně úklidu sněhu.  

 

Od ledna 2021 z důvodu velkého a neustálého spadu sněhu bylo a pravděpodobně ještě bude třeba  uklízet 

sníh z příjezdových ploch a parkovišť na celém sídlišti a před vstupy do domů, na chodnících směrem k nejbližší 

veřejné komunikaci a okolo kontejnerů na směsný a tříděný odpad. Na tyto služby jsou uzavřeny smlouvy o 

dílo s fa Petr Bartoň a s fa Zdeněk Hermsdörfer již od roku 2016. V minulých letech byl malý spad sněhu, kdy 

úklidové služby proběhly pouze několikrát a bez problémů.  

 

V letošním roce však bylo třeba sníh uklízet téměř denně, často i dvakrát.  Z důvodu velké potřeby  

odstraňování sněhu vznikly problémy v objednávání této úklidové služby, která byla často objednávána  od tří 

osob, místo od jedné odpovědné osoby, případně služba byla provedena bez objednání. Také ve smlouvě je 

nedostatečně specifikováno, jak přesně mají být parkoviště od sněhu vyčištěna, na toto se váže četnost 

výjezdů pana Bartoně, který přijížděl odstraňovat sníh i v případě, že nesněžilo, kdy dočišťoval parkovací místa 

od sněhu spadlého minulý den po odjetých vozidlech.  Ve smlouvě není specifikována délka splatnosti faktur, 

což toto se projevilo jako problém při vystavení faktury za leden, kdy pan Bartoň požadoval okamžité zaplacení 

faktury.  

 

Co se týče ručního odstraňování sněhu od vstupů do domů, bylo zjištěno, že v některých domech si 

družstevníci uklízejí sníh i sami, je na zvážení, zda na tuto službu je potřeba objednávat od firmy.    

 

Výše uvedené problémy byly prodiskutovány s tím výsledkem, že bude třeba uzavřít dodatek ke smlouvě, kdy 

požadované služby budou přesně specifikovány, včetně jejich způsobu objednávání a podávání zpráv o jejich 

výkonu.  Toto projedná s panem Bartoněm místopředseda představenstva Vladislav Kobr, k jednání bude 

přizván předseda kontrolní komise Michal Novotný. Poté bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.  

 

Před obnovením smlouvy s panem Hermsdörferem na příští sezónu, respektive před uzavřením smluv 

v případě vzniku SVJ, budou osloveni předsedové samospráv jednotlivých domů, kteří si rozhodnou, zda tuto 

službu budou nadále požadovat.  

   

Veškerá jednání v průběhu února a domluvena jedna kontaktní osoba – Vladislav Kobr.  

 

 

 

 

Zapsala:   Martina Jindrová  

 


