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V Přerově dne: 28. března2014
Statutární město Přerov
k rukám primátora - Ing. Jiří Lajtoch
Bratrská 34
Přerov
7s0 02

Yážený pane primátore,

dne 10.3.2014 se zpodnětu výboru SVJ uskuteěnilo ve Vaší kancelríři spoleěné jednání, jehož
předmětem mj. bylo i rozšíření prací o rekonstrukci vadné střechy.

V příloze této Žádosti si Vám dovolujeme zas|at cenovou nabídku na rekonstrukci střechy od
vítězné firmy vzešlé zýběrového řízení, a to PRoFISTAV PŘEROV a.s., která bude realizovat
zatep|eni domu. V nabídce je kvalifikovaně a dostatečně podrobně zpracovéno i odbomé posouzení
stávajícího stavu střechy, dle kterého de facto všechny vrstvy skladby' sloužící jako pojistné
ochranné mechanismy, vykazují technologické vady. Veškeré týo vady budou při rekonstrukci
odstraněny a zce|a eliminovány.

Cenová nabídka je vyhotovena ve dvou variantách, kdy jako smysluplná se jeví a logicky přichazi
v úvahu pouze varianta s novou střešní krytinou. Dosavadní krytina se již po mnoho let nevyrábí a
nebude tedy jiŽ ani možné identicky doplnit stávající poškozené tašky. Dále zkušenosti se stávající
taškou poukazují na zce|a nevhodný a nedokonalý tvar, ěímž dochází k nedostatečnému krýí. Aby
se situace Zno\u neopakovala, zachováni absolutně nevyhovujících střešních tašek nechce SVJ ze
zřejmých důvodů připustit s odkazem na qfše částečně formulované aspekty a takový případný akt
povaŽuje za dalši nezodpovědný hazatd a mrhání finančními prostředky všech vlastníků, včetně
opětovného ohrožení kvality bydlení u městských býů v podkroví se nacházejících'

Rada města Přerova na svém posledním zasedání dne 24.3.2014 již rozhodla o souhlasu s přijetím
úvěru na opravy domu pro SVJ, avšak s podmínkou, že souběŽně proběhne i rekonstrukce
technologicky vadného střešního pláště. Výbor věetně shromáŽdění jednotliých vlastníků s touto
dodatečně neočekávanou vysokou investicí z mravního i finančního hlediska nesouhlasí, ale v této
fázi nejptve upřednostňuje jít cestou smíru a vzájemné dohody o narovnání stávající tristní situace.
Ztěchto objektivních důvodů v zájmu vítězství zdravého rozumu' snzze o zachování dobých
spoluvlastnických vztahů', znowobnovení důvěry a hlavně v zájmu všech obyvatel domu bez
rozdílu, doporučí shromiíŽdění SVJ rekonstrukci střechy odsouhlasit.

Yážený pane primátore, společného jednaní dne 10.3.2014 byl přítomen i Váš náměstek pan Michal
Zácha Dis., kde došlo i k předběŽné shodě všech zúčastněných stran. S odkazem na tuto panující
všeobecnou shodujiŽ tedy zbývájen dohodnout povaze věci odpovídající způsob financoviíní vadné
střechy' kdy jiŽ z důvodu časové tísně (termín čerpání dotací, zahájeni stavby z důvodu hnízdění
vzácných rorýsů, aj.) si v zájmu všech zúčastněných dovolujeme poŽádat o co nejrychlejší možné
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řešení námi předloženého návrhu, nejlépe na nejbližší poradě vedení města" pfipadně na zasedání
rady.

Dovolte, abychom zdvořile zrekapitulovali vysoce nestandardní důvody, pro které nalrhujeme
zmíněný způsob financování. V rrímci odůvodnění návrhu si dovolíme podotknout, Že tento
nevyhovující (stav) střešního pláště byl městu dobře znátm již od dob své rea|izace v r. 2000!.
přičemž při prodeji bytů město zamlčelo jeho kritický stav a nyní požaduje flrnanění spoluúčast po
vlastnících spoleěenství. Vlastníci se cítí bý podvedeni a toto zcela nesolidní jednríní v rozporu
s dobrymi mravy od důvěryhodného subjektu považují minimálně za nemorá|ní a za těchto
cenových podmínek by převody bezesporu nikdy nebyly zrea|izověny!

Vzhledem k tomu, že jsme v dobré víře nabyli bezvadnou véc, což se prokiízalo jako mylné a stav
téměř nové střechy je havarijď, nawhujeme v souladu s dobými mravy následující:

Jednotliví ělenové SVJ vyjma podílu statut. města jsou ochotni podílet se na celkové úhradě faktury
za týo práce ve v'ýši 20Yo a statutární město Přerov se bude podílet na celkové úhradě faktury
zbývajícími 80%. Z ce|kové ceny za rekonstrukci střešního pláště bude tedy ze strany SVJ
vyčíslena částka, kterou složí statut. město Přerov na účet SVJ, a to ať už formou mimořádného
vkladu do ,,fondu oprav.. nebo účelovou dotací na rekonstrukci střechy. Poté SVJ provede úhradu
faktury r eaLizaění firmě.

Děkujeme zak|adné a rychlé vyřízeru této Žádosti

V úctě

(tel. : 7 24 232 07 8, e-mail : dvorsky@prerov. cz)

*,#k^
ělen výboru SVJ

(tel.. 602 954 876, e-mail: roman.kubena@centrum.cz)

Příloha: - cen. nabídka dodávkv amontáže ě.028/2014
- 16x foto střechy

Na vědomí: Michal Zácha, DiS. _ náměstek primátora

Petr Dvorský
zástupce sprýÍvce

spo|ečnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajshým soudem v ostravě, oddíl C, vložka 43090
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návrh financování - střecha JižniIII/8,9,1'0

Dobni den,

na zák|adě našich ústních jednáních v těchto dnech dovo|te, abych upřesni| žádost o projednání návrhu dohody
způsobu financování rekonstrukce vadné střechy domu Jižní čtvrť lIl/8,9,10 v Přerově.

V žádosti ze dne 28'3.20L4 navrhujeme, aby financování proběh|o tak, že Stat. město Přerov uhradí 80% ce|kornich
nák|adů a ostatní spo|uv|astníci zbývajících 20% celkových nákladů. Úhrada 20% připadající na ostatní spoluvlastníky
a k tomu adekvátní podí| statut' města Přerov bude provedena SVJ z,,fondu oprav., a zb(1vající nák|ady uhradístat.
město Přerov formou mimoř. vkladu do Fo nebo příp. úče|ovou dotací na rekonstrukci střechy.

Tzn. že SVJ uhradí z Fo cca 50.5% z ceIkových nákladů na rekonstrukci střechv a statut. město Přerov uhradí
formou mimoř. vk|adu zb'ývaiících cca 49.5% celk. nákladů.

S pozdravem

Petr Dvorský
Přerovská rozvojová s.r.o.
Blahoslavova 79/3
75o 02 Přerov

te l . :581 290280
mob.:724232078
e-ma il : dvorskv@prerov.cz
www. pre rovska rozvoiova.cz
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