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Zpráva o správě domu a provedených, prováděných a plánovaných 

investicích, opravách a údržbě. 
 

V  roce 2016 bude realizováno: 
Malování společných prostor, rekonstrukce zábradlí a výměna podlahových krytin PVC ve 
společných prostorách domů č. p. 402 až 412. Celková smluvní cena díla je 6.502 715,80 Kč 
bez DPH s 15% DPH 7.478 123,18 Kč. Doplníme jej o požadavek obyvatelů o nové osvětlení 
s čidlem v chodbičkách u bytů, celkem 121 ks cca 140 tis.Kč, a nové vypínače na chodbách 
s doutnavkou. 

 
V následujících letech do konce volebního období (2017-2018) plánujeme: 

V roce 2017 nám ze zákona vyplývá povinnost vyměnit 1 156 měřičů tepla a 1 258 vodoměrů – 
předpokládané náklady 1,4 mil. Kč při výměně za klasická měřidla. Navrhujeme výměnu za 
elektronické s dálkovými samodečty, které lze provádět měsíčně. Výhoda, nemusí se chodit do 
bytů na odečty. Finanční odhad min. 2,2 mil. Kč.  
Dále realizovat: 
- havarijní opravy izolací dlažeb lodžií (cca 10-15 ks). Finanční odhad cca 400 tis. Kč; 
- rekonstrukci ležatých rozvodů teplé vody instalované v technickém podlaží všech domů včetně 
připojení k 55-ti stoupačkám do bytů.  Finanční odhad min. 2,5 mil. Kč;  
- opravu porušené tepelné izolace ÚT hlavně u č. p. 402-404. Finanční odhad cca 200 tis. Kč; 
- výměnu kompenzátorů ústředního topení v 3. a 7. patrech. Finanční odhad min 1,4 mil. Kč; 
- oprava dlažby podél domu 402 až 409, zde je původní stav. Finanční odhad cca 200 tis. Kč; 
- dle návrhu obyvatelů provést výměnu světel na schodištích. Finanční odhad cca 150 tis. Kč; 
- nové nátěry zábradlí u lodžií. Cena závisí na provedení práce z „lana“ nebo z bytu. Finanční 
odhad cca do 1 mil. Kč. 
 
 V následujícím období 2019 – 2020 věnovat pozornost:  
- z důvodu častých havárií provést výměnu stoupaček teplé vody v objemu 55 ks. Nevhodný 
plast a špatná instalace u třmenových úchytů. Finanční odhad min. 2,5 mil. Kč; 
- generálním opravám výtahů, případně nezbytná obměna. Finanční odhad GO řádově stotisíce 
Kč, obměna mil. Kč. 
- dle posudků zpracovat projekt na rekonstrukci zateplení domu. Nedostatečné zateplení 5cm 
izolací, dnešní standard 10-12cm. Provést revitalizaci vnější fasády domu, Finanční odhad dle 
projektu. (současná cena 1000,- Kč za m2+likvidace stávající fasády). 
- v příloze uvádím rozbor spotřeby tepla. V závěru uvádím možnost odpojení od centrálního 
dodavatele tepla Pražská teplárenská a.s. a vybudovat lokální plynovou kotelnu. 
 
Návrh zpracoval: 
Ing. Jiří Růžička 
člen představenstva 
Bytového družstva Katovická 
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Příloha č1: Analýza spotřeby tepla za posledních 5 let ústředního topení a ohřev teplé 
vody - ÚT a TÚV Bytového družstva Katovická. 

 Spotřeba tepla ÚT 
 rok spotřeba v GJ platba v Mio Kč cena Kč za 1 GJ poznámka 
2011 7694 3.974 516,50 Reko vchodové dveře  
2012 7213 4.305 596,80 Reko zateplení střechy, nová okna na schodištích 2013 6751 4.345 643,60  
2014 5184 3.545 683,50  
2015 5349 3.732 697,70  
 Snížení spotřeby tepla ÚT je důkazem provedení správných rekonstrukcí. Už v roce 2012 se 
projevilo po reko vchodových dveří - nižší komínový efekt. V následujících letech jsou více vidět 
úspory tepla po provedení reko zateplení střechy a výměny všech oken na schodištích a 
v nebytových prostorech za plastová v roce 2012 (pozn. v r. 2012 byla „větší“ zima). 
Z tabulky lze vyčíst, že spotřebu tepla ÚT od roku 2011 do roku 2015 máme o 30,5% nižší 
(2 345 GJ), avšak cena jednoho GJ je o181,2 Kč dražší tj. o 35% vyšší. 
Důvod teplárna vyrobí méně tepla, ale za vyšší cenu – musí mít zisk. Její  ztráty 
v dodávce tepla musí však zákazník zaplatit. Obdobně je to u dodávky pitné vody. 
 Spotřeba ohřevu teplé vody TÚV 

 
rok Spotřeba v GJ Platba v Mio Kč Cena Kč za 1 GJ 

2011 4738,15 2,176 459,2 
2012 4472,23 2,353 526,1 
2013 4633,83 2,561 552,7 
2014 4524,19 2,599 574,5 
2015 4437 2,661 599,7 
 
Z tabulky lze vyčíst, že spotřebu TUV máme stabilní spíše s mírným poklesem, avšak 
cena jednoho GJ je o 140,50 Kč dražší tj. o 30,5 % vyšší. 
 Závěr:   
Z uvedených čísel vyplývá, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost na 
spotřebu tepla. Není vůbec od věci zabývat se myšlenkou provést změnu 
dodavatele tepelné energie. Tj. odpojení se od centrálního dodavatele tepla 
a vybudovat lokání plynovou kotelnu. Otázka na jaké náklady - cizí či vlastní. 
 
zpracoval: 
Ing. Jiří Růžička 
člen představenstva 


