
5. Vyhodnocení akce malování a pokládky PVC, p ředložení Návrhu investi čních 
akcí pro rok 2017 a 1. pololetí 2018 - podklad k vystoupení na členskou schůzi BD. 
 

a) Vyhodnocení akce malování a pokládky PVC 
Na ulici mne zastavilo několik lidí, kteří mi řekli, že toto dílo se nám povedlo. Pochvala 

od obyvatelů zahřeje. Ten dům už to potřeboval, od r. 1975 se malovalo pouze jedenkrát. 
Vlastní realizace díla proběhla v délce 10 měsíců tvrdé práce od 28. 2. do 17. 12. 

2016, celkem provedeno 42 kontrolních dnů. Příprava k realizaci mi trvala více jak 4 měsíce -  
při zaměření malování a zaměření PVC, zpracování zadání vč. harmonogramu prací, 
prohlídky uchazečům (celkem bylo 13 uchazečů o zakázku).  Každý dům jsem prošel 
několikrát při zaměření, povinných prohlídkách s uchazeči o dílo, před předáním staveniště s 
dodavateli díla, při kontrola prací na staveništi a při převzetí díla jednotlivých vchodů včetně 
převzetí nedodělků u jednotlivých vchodů.  

Při realizaci díla byla dodržena smluvní cena díla, n avíc bylo dodáno PVC 
Novoflor EXTRA místo Novoflor Standard – rozdíl v k atalogové cen ě 44 Kč/m2. Byl 
dodržen harmonogram prací, dodržena kvalita provede ní a technologické procesy, 
nebyly žádné vícepráce – vyjma požadavk ů ze strany objednatele – SVJ Katovická.  
Smluvní cena 5.624 054,15 Kč, dodatek smlouvy na reko vestibulů 878 661,65 Kč vše bez 
DPH. Dílo provedla firma Motl. Dílo jsem dozoroval za SVJ a představenstvo BD a Ing. 
Štěpánek za KK. TDI prováděl p.Svatoň. Poděkování patří za koordinaci prací správě budov 
pí. Popelkové. 

Je až neuvěřitelné, že se vymalovalo celkem 12.888 m2 (1,3 ha), položilo se 4.779 
m2 PVC (48 arů), celkem 2.169 schodů, natřeno téměř 2 km zábradlí, atd. Na staveništi 
pracovalo 8 malířů, 4 pokladači PVC, 2 zedníci, truhlář a zámečník. 

Mrzí mne přístup některých obyvatelů, po převzetí díla – na společných chodbách 
znovu odložen vyřazený nábytek, staré dveře, posilovací stroj, dokonce pneumatiky ! Na 
stěnách se objevují otisky podrážek bot. 

Navrhuji schválit odměnu za aktivní práci při malování a pokládce PVC  Ing. 
Růžičkovi (14 měsíců práce) a Ing. Štěpánkovi (10 měsíců práce) za každý měsíc práce 
odměnu ve výši 3 tis. Kč. 

Hlasování: odsouhlasení odměn 
 
b) Návrh investi čních akcí pro rok 2017 a 1. pololetí 2018 
Na členské schůzi BD a shromáždění SVJ v r. 2016 jsme odsouhlasili investiční akce:  
- Výměnu 1156 kusů měřidel tepla a 1258 ks měřidel vodoměrů, probíhá výběrové 

řízení na dodávku měřidel, výměna bude realizována od září 2017. Fin. odhad 2,2 mil 
Kč. 

- Výměnu všech kompenzátorů na stoupačkách ústředního topení, celkem máme 55 
stoupaček ÚT (v 3. a 7. patře tj. celkem 110 ks). Realizace bude provedena postupně 
v měsících mimo topnou sezonu. Finanční odhad min. 1,4 mil. Kč. 

- Výměnu páteřního ležatého rozvodu teplé vody. Máme zpracován projekt včetně 
stoupaček, provedeme výběr dodavatele, realizace se zřejmě prodlouží do r. 2018.  
Finanční odhad min. 2,5 mil. Kč. 
Pozn. letos už 7x (9. 5. Č. p. 404) havárie na stoupačkách TÚV. Už v r. 2012 na čl. 
schůzi bylo již řečeno o haváriích TÚV. Výměnu stoupaček bude nutné realizovat, ale 
to bude až pod novým vedením BD a SVJ. 

Do konce našeho volebního období tj. 1. polovina ro ku 2018, navrhujeme 
k odsouhlasení nové investi ční akce  -  nový nát ěr všech zábradlí a okapni ček u lodžií.  

V r. 2002 byly instalovány nové zábradlí, dosud nebyly ošetřeny novým nátěrem, 
celkem máme 242 lodžií. Navrhujeme jednotné provedení nátěru, realizaci provést ze 
závěsných lávek. Rozpočet – celková cena bude záviset na době pronájmu závěsné lávky, 
cena 6m lávky á 400 Kč/den (celkem 6 zavěšení) a 12 m lávky á 800 Kč/den (celkem 8 
zavěšení), plus montáž, demontáž, revize připojení á 15 tis. Kč jedno zavěšení. 
Předpokládaná doba opravy á 3 měsíce. 
Hlasování: odsouhlasení nové investiční akce 


