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Společenství vlastník ů jednotek NOVÁ HARFA I – Podková řská čp. 933 
Sídlo: Praha 9, Podková řská 933, PSČ 190 00 

IČ: 283 82 986 
 

Zápis z jednání shromážd ění spole čenství vlastník ů jednotek, 
konaného dne 23.1.2013 v 19.00 hodin 

 
Přítomni dle prezenční listiny v době zahájení schůze vlastníci jednotek v domě (u SJM jedna osoba), se 
spoluvlastnickým podílem (dále jen SP) 152 511, což je 75,52% (SP přítomných/SP všech), shromáždění je 
usnášení schopné. 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Schválení jednacího řádu, programu a zapisovatele 
3. Volba výboru SVJ 
4. Změna Stanov SVJ, domovní řád 
5. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
6. Hospodaření společenství 

a. Schválení zpráv o hospodaření a ročních účetních uzávěrek za roky 2008 až 2011 
b. Schválení rozpočtu pro rok 2012 
c. Schválení rozpočtu pro rok 2013 

7. Diskuse, různé 
8. Závěr 

 
Průběh jednání a p řijatá usnesení: 
 
1.   Úvod 
 
Informace k hlasování – Skrutátor 
Na schůzi byla přizvána společnost JUNG REAL s.r.o., která elektronicky vyhodnotí veškerá hlasování 
vlastníků. Pan Ing. Petr Jung (skrutátor) vystoupil v úvodu schůze a obeznámil všechny přítomné se 
způsobem hlasování. Všem vlastníkům, kteří byli zaregistrováni jako přítomní na schůzi, byly při registraci 
rozdány elektronické hlasovací kartičky. Na kartě je uvedena velikost vlastnického podílu, za který vlastník 
hlasuje. V místnosti jsou dvě hlasovací zařízení a v předsálí třetí. U každého zařízení jsou 3 čtečky. Čtečky 
jsou jasně označeny PRO / PROTI / ZDRŽEL SE. Hlasování se provádí přiložením karty k vlastníkem 
vybrané čtečce podle svého rozhodnutí. Veškerá hlasování jsou elektronicky zaznamenána a výsledný 
report z hlasování bude tvořit přílohu zápisu ze Shromáždění. Pokud některý z účastníků schůze bude 
odcházet dříve, bude odhlášen při vrácení hlasovací karty. 
 
Pan Jung (skrutátor) vyzval přítomné, zda mají nějaké dotazy ke způsobu vyhodnocení hlasování. Nebyly 
vzneseny žádné další dotazy ani připomínky a schůzi lze tedy zahájit. 
 
Zahájení 
Schůzi zahájil a řídil z pověření výboru, člen výboru Jan Ouředník, prohlásil shromáždění za usnášení 
schopné.  
 
2.  Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
 
2A. Schválení zapisovatele 
 
Zapisovatelem byla navržena Bohumila Zemanová. 
 
Usnesení:  
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje jako zapisovatele Bohumilu Zema novou,  
Přítomno dle SP:   152 511, tj. 75,52% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     99,65% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   0,35%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
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2B. Schválení jednacího řádu tak jak byl uveden v pozvánce, zveřejněn na vývěsce domu a internetových 
stránkách. 
 
Pan Hejnák – člen shromáždění navrhl změnu jednacího řádu a to v bodu č. 13 Jednacího řádu. Dle návrhu 
bude mít Výbor SVJ pouze 5 členů. Do Výboru SVJ bude zvoleno prvních 5 kandidátů, kteří získají nejvyšší 
počet hlasů a zároveň splní podmínku k přijetí usnesení, kdy je třeba nadpoloviční většiny přítomných 
vlastníků. 
 
Usnesení:  
Výbor SVJ bude mít 5 členů, a to t ěch, kte ří v hlasování získají nejvyšší po čet hlas ů. 
Přítomno dle SP:   154 463, tj. 76,48% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     90,06% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    2,71%  
Zdrželo dle SP:   7,23%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
2C. Schválení jednacího řádu tak jak byl uveden v pozvánce, zveřejněn na vývěsce domu upraven o změnu 
přijatou v usnesení 2B a programu dle pozvánky. 
 
Usnesení:  
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje jednací řád tak, jak byl uveden v pozvánce upraveného o 
změnu p řijatou v usnesení bodu 2B a dále Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje program 
schůze shromážd ění, tak jak byl uveden v pozvánce.   
Přítomno dle SP:   155 396, tj. 76,94% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     100,00% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   0,00%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
3. Volba výboru SVJ 
(K přijetí je t řeba nadpolovi ční většina hlas ů všech vlastník ů) 

Stávající členové výboru SVJ se rozhodli opět kandidovat do výboru SVJ, až na Jana Ouředníka, který svou 
kandidaturu do výboru SVJ stáhl. Dále se přihlásili dva členové shromáždění o kandidaturu do výboru SVJ, a 
to pan Michael Tintěra a paní Petra Stříbrná.  
 
Kandidáti do výboru SVJ: 
Bohumila Zemanová 
Hana Kollmanová 
Martin Glogar 
Lucie Hončlová 
Renáta Netopilová 
Petr Samohejl 
Michael Tintěra 
Petra Stříbrná 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Bohumilu Zemanovou za členku výboru. 
Přítomno dle SP:  157 317, tj. 77,90% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     66,48% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    6,96%  
Zdrželo dle SP:   4,46%  
Bohumila Zemanová byla zvolena členkou výboru SVJ. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Hanu Kollmanovou za členku výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
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Pro dle SP:     26,79% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    42,31%  
Zdrželo dle SP:   8,37%  
Hana Kollmanová nebyla zvolena členkou výboru SVJ. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Martina Glogara za člena výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     59,08% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    14,96%  
Zdrželo dle SP:   3,44%  
Martin Glogar byl zvolen členem výboru SVJ. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Lucii Hon človou za členku výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     55,72% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    16,87%  
Zdrželo dle SP:   4,88%  
Lucie Hon člová byla zvolena členkou výboru SVJ.  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Renatu Netopilovou za členku výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     19,31% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    49,13%  
Zdrželo dle SP:   9,03%  
Renata Netopilová nebyla zvolena členkou výboru SVJ.  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Petra Samohejla za člena výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460 tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     69,73% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    3,67%  
Zdrželo dle SP:   4,07%  
Petr Samohejl byl zvolen členem výboru SVJ. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Michaela Tint ěru za člena výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     72,39% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    3,01%  
Zdrželo dle SP:   2,07%  
Michael Tint ěra byl zvolen členem výboru SVJ. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Petru St říbrnou za členku výboru. 
Přítomno dle SP:  156 460, tj. 77,47% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     14,37% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    43,07%  
Zdrželo dle SP:   20,03%  
Petra St říbrná nebyla zvolena členkou výboru SVJ.  
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Do výboru SVJ bylo zvoleno následujících 5 členů: Bohumila Zemanová, Martin Glogar, Lucie 
Hončlová, Petr Samohejl a Michael Tint ěra. 
 
4. Změna Stanov SVJ, Domovní řád 
 
4A. Domovní řád 
Výbor SVJ předložil shromáždění ke schválení Domovní řád, který byl připraven již v době vzniku SVJ. Díky 
neusnášení schopnosti předcházejících shromáždění SVJ, jej nyní předkládá ke schválení, a to v té podobě, 
v jaké byl uveden v pozvánce a zveřejněn na vývěsce domu. 
Usnesení:  
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje domovní řád tak, jak byl uveden v pozvánce.   
Přítomno dle SP:   155 778, tj. 77,13% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     99,69% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,31%  
Zdrželo dle SP:   0,00%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
4B. Změna stanov 
Výbor SVJ předložil shromáždění ke schválení upravené Stanovy, které odpovídají potřebám fungování 
SVJ, tak jak byly uvedeny v pozvánce.  
 
Byl vznesen protinávrh k čl. VI, bod 5, aby byla vyškrtnuta navrhovaná úprava „Pokud nejsou pro uplynutí 
funkčního období zvoleni noví členové, prodlužuje se funkční období původně zvolených členů do doby 
řádného zvolení nových členů, pokud projeví původní členové souhlas s vykonáváním funkce v tomto 
dočasném období.“ 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí se zm ěnou stanov a dopln ěním čl VI, bodu 5 o „Pokud 
nejsou pro uplynutí funk čního období zvoleni noví členové, prodlužuje se funk ční období p ůvodn ě 
zvolených členů do doby řádného zvolení nových členů, pokud projeví p ůvodní členové souhlas 
s vykonáváním funkce v tomto do časném období.“. 
Přítomno dle SP:   152 667, tj. 75,59% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    14,21% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    76,75%  
Zdrželo dle SP:   9,04 %  
Usnesení nebylo p řijato, tzn. navrhovaná zm ěna stanov nebude dopln ěna. (K p řijetí usnesení je t řeba 
tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Byl vznesen protinávrh k čl. XIV, odst. 2, bod i, aby uvedené „3 dny předem“ byly změněny na“ 20 
kalendářních dní předem“  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí se zm ěnou stanov v článku XIV, odst. 2, bod i, aby uvedené 
„3 dny p ředem“ byly zm ěněny na“ 20 kalendá řních dní  p ředem“  
Přítomno dle SP:   151 097, tj. 74,82% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    97,48% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,85%  
Zdrželo dle SP:   1,67%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Byl vznesen protinávrh k čl. XIV, odst. 2, bod i, aby bylo vyškrtnuto doplnění stanov znějící: “pokud však 
přesto nebude vstup řádně umožněn, odpovídá vlastník jednotky plně za škodu, která tím společenství 
vznikne a bere na vědomí, že mu škoda bude vyúčtována a v případě neuhrazení vymáhána včetně všech 
souvisejících nákladů“  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí s vyškrtnutím zm ěny stanov v článku XIV, odst. 2, bod i, 
která stanovy dopl ňuje o „pokud však p řesto nebude vstup řádně umožn ěn, odpovídá vlastník 
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jednotky pln ě za škodu, která tím spole čenství vznikne a bere na v ědomí, že mu škoda bude 
vyú čtována a v p řípadě neuhrazení vymáhána v četně všech souvisejících náklad ů“  
Přítomno dle SP:  ` 151 097, tj. 74,82% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    74,18% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    13,9%  
Zdrželo dle SP:   12,13%  
Usnesení nebylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Byl vznesen návrh k čl. XIV, odst. 2, bod l, aby uvedené „vždy ještě před jejím provedením“ bylo změněno 
na “ vždy ještě před jejím zahájením“  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí se zm ěnou stanov v článku XIV, odst. 2, bod l, aby uvedené 
„vždy ješt ě před jejím provedením“ bylo zm ěněno na “ vždy ješt ě před jejím zahájením“  
Přítomno dle SP:   148 925, tj. 73,74 % (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    99,32% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   0,68%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Byl vznesen návrh k čl. článku VIII, odst. 9, bod k, aby textu bylo předřazeno slovo „rozhoduje“ 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí se zm ěnou stanov v článku VIII, odst. 9, bod k, aby textu 
bylo p ředřazeno slovo „rozhoduje“  
Přítomno dle SP:   148 925, tj. 73,74% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    99,66% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   0,34%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Byl vznesen návrh, aby byl vyškrtnut v článku VII, odst. 3, bod k. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek souhlasí s vyškrtnutím bod k v článku VII, odst. 3.  
Přítomno dle SP:   148 109, tj. 73,34% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    96,63% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,50%  
Zdrželo dle SP:   2,86%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
Další návrhy na změnu stanov již nebyly vzneseny. Shromáždění tedy bylo vyzváno k hlasování o schválení 
stanov a to včetně shromážděním schválených dodatečných úprav. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje p ředložené zm ěny Stanov SVJ, a to v četně shromážd ěním 
schválených dodate čných úprav 
Přítomno dle SP:   148 109, tj. 73,34% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:    98,98% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   1,02 %  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba tříčtvrtinové v ětšiny p řítomných vlastník ů) 
 
5. Zpráva o činnosti výboru a o správ ě domu 
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Pan Ouředník vyzval vlastníky k přednesení dotazů k předložené zprávě o činnosti výboru a o správě domu 
tak jak byla uvedena v pozvánce. Žádné dotazy ani připomínky nebyly předneseny. Bod byl tímto uzavřen. 
 
6. Hospoda ření spole čenství 
 
6a. Schválení zpráv o hospoda ření a ro čních ú četních uzáv ěrek za roky 2008 až 2011 
 
Pan Ouředník vyzval vlastníky ke komentá řům a přednesení dotaz ů k předloženým ro čním ú četním 
závěrkám za roky 2008 – 2011. Žádné dotazy ani p řipomínky nebyly p ředneseny. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje zprávy o hospoda ření účetní záv ěrky za rok 2008, 2009, 
2010 a 2011 
Přítomno dle SP:   146 750, tj. 72,66% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     100,00% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0,00%  
Zdrželo dle SP:   0,00 %  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
6b. Schválení rozpo čtu pro rok 2012 
 
Výbor informoval vlastníky o potřebě navýšení příspěvku do fondu oprav již od uzavíraného roku 2012, a to 
vzhledem k nedostatečné tvorbě v minulých letech. Z následující diskuse vlastníků vyplynulo, že pro rok 
2012 nechtějí měnit rozpočet a to ani v ostatních navrhovaných bodech. Diskuse se také rozpoutala o bodu 
odměna výboru. Závěrem diskuse nad rozpočtem 2012 bylo, že nedojde k jeho úpravě a zůstane nezměněn. 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje rozpo čet pro rok 2012 v jeho p ůvodní podob ě, tedy bez 
výborem navrhovaných zm ěn. 
Přítomno dle SP:   144 555, tj. 71,58% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     51,58% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    46,79%  
Zdrželo dle SP:   1,36%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
6c. Schválení rozpo čtu pro rok 2013 
 
Výbor informoval vlastníky o potřebě navýšení příspěvku do fondu oprav pro rok 2013 z původních     2,40 
Kč / jednotka podílu na 10,00 Kč / jednotka podílu, a to především z důvodu ukončení záručních lhůt.  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje navýšení rozpo čtu pro rok 2013 v položce                     č. 1 
– příspěvek do fondu oprav z 484 699 K č na 2 019 580 Kč 
Přítomno dle SP:   140 127, tj. 69,38% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     96,81% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    2,10%  
Zdrželo dle SP:   1,09%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
Výbor diskutoval s vlastníky o navýšení položky rozpočtu č. 17 odměna výboru. Z diskuse vyplynul 
požadavek hlasovat o této položce rozpočtu pro rok 2013 samostatně. 
  
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje navýšení rozpo čtu pro rok 2013 v položce č. 17 – odm ěna 
výboru z 192 000 K č na 288 000 Kč 
Přítomno dle SP:   140 127, tj. 69,38% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     68,18% (SP pro/SP přítomných)   
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Proti dle SP:    27,98%  
Zdrželo dle SP:   3,84%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
Výbor diskutoval s vlastníky o zbývajících položkách rozpočtu pro rok 2013. Z diskuse nevyplynul žádný 
další požadavek k rozpočtu. Shromáždění tedy bylo vyzváno k hlasování o rozpočtu pro rok 2013, bez 
položek již odhlasovaných tzn. bez příspěvku do fondu oprav a odměny výboru.  
  
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje rozpo čet pro rok 2013, tak jak byl p ředložen v pozvánce, 
bez položek p říspěvek do fondu oprav a odm ěny výboru, o nichž bylo hlasováno samostatn ě. 
Přítomno dle SP:   139 348, tj. 69,00% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     83,35% (SP pro/SP přítomných)   
Proti dle SP:    0.36%  
Zdrželo dle SP:   16,28%  
Usnesení bylo p řijato. (K p řijetí usnesení je t řeba nadpolovi ční většiny p řítomných vlastník ů) 
 
7. Diskuse, r ůzné 
 
V rámci předchozích diskusí shromáždění vlastníci podali návrh na vznik tříčlenné kontrolní komise, a to bez 
nároku na odměnu.  
 
Z vlastníků se rozhodli do kontrolní komise kandidovat: 
Renata Netopilová 
Lukáš Herout 
Jiří Fridrich 
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Renatu Netopilovou za členku kontrolní komise. 
Přítomno dle SP:  119 727, tj. 59,28% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     26,02% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    1,68%  
Zdrželo dle SP:   31,58%  
Renata Netopilová nebyla zvolena členkou kontrolní komise.  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Lukáše Herouta za člena kontrolní komise. 
Přítomno dle SP:  119 727, tj. 59,28%  (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     58,20% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    0,62%  
Zdrželo dle SP:   0,46%  
Lukáš Herout byl zvolen členem kontrolní komise.  
 
Usnesení: 
Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Ji řího Fridricha za člena kontrolní komise. 
Přítomno dle SP:  119 727, tj. 59,28% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     31,10% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    0,46%  
Zdrželo dle SP:   27,72%  
Jiří Fridrich nebyl zvolen členem kontrolní komise. Vzhledem k tomu, že se násl edně ukázalo, že pan 
Fridrich není členem spole čenství, nemohl být zvolen do kontrolní komise. 
 
Členy kontrolní komise byl zvolen pan Lukáš Herout. Vzhledem k tomu, že dle stanov kontrolní komise má 
být tříčlenná, tak uvedená komise nevznikla. Na základě této skutečnosti byl vznesen návrh na volbu 
revizora a to bez nároku na odměnu. Kandidátem na revizora je Lukáš Herout. 
 
Usnesení: 
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Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje Lukáše Herouta za revizora. 
Přítomno dle SP:  118 402, tj. 58,63% (SP přítomných/SP všech) 
 
Hlasování:  
Pro dle SP:     57,52% (SP pro/SP všech)   
Proti dle SP:    0,15%  
Zdrželo dle SP:   0,95%  
Lukáš Herout byl zvolen revizorem.  
 
Způsob informování o d ůležitých událostech v domech 
V rámci další diskuse vlastníci navrhli, aby o důležitých událostech v domech např. o výměně vodoměrů 
apod. bylo vlastníkům zasláno emailové upozornění. Výbor zajistí u podobných akcí rozeslání informací 
emailem. 
 
V Praze 23. ledna 2013 
 
         podpis zapisovatele 
 
 
 
 
 

podpis ověřovatele 
 
 
 
 

 
Přílohy: Podrobný výpis záznamu hlasování  
 Pozvánka na shromáždění  
 Prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí 
  
 
 
 
Zapsala: Bohumila Zemanová 
Ověřil: Martin Glogar 
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Hlasování pro společenství Podkovářská 933

Hlasování pro společenství Podkovářská 933 
Přítomno % z přítomných % ze všech Časy

Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav

1. Schválení zapisovatele p. Zemanové 152 511 75,52% 99,65% 0,00% 0,35% 75,25% 0,00% 0,26% 19:05:15 19:05:53 SCHVÁLENÉ

2. Schválení protinávrhu p.Hejnáka změny
jednacího řádu, prvních 5 kteří budou
zvoleni

154 463 76,48% 90,06% 2,71% 7,23% 68,88% 2,07% 5,53% 19:10:52 19:11:59 SCHVÁLENÉ

3. Schválení jednacího řádu a programu dle
pozvánky

155 396 76,94% 100,00% 0,00% 0,00% 76,94% 0,00% 0,00% 19:12:35 19:13:16 SCHVÁLENÉ

4. Volba p. Bohumila Zemanová za člena
výboru

157 317 77,90% 85,35% 8,93% 5,72% 66,48% 6,96% 4,46% 19:34:14 19:37:45 SCHVÁLENÉ

5. Volba p. Hana Kollmanová za člena
výboru

156 460 77,47% 34,58% 54,62% 10,80% 26,79% 42,31% 8,37% 19:37:54 19:40:24 ZAMÍTNUTÉ

6. Volba p. Martin Glogar za člena výboru 156 460 77,47% 76,25% 19,31% 4,44% 59,08% 14,96% 3,44% 19:40:37 19:42:42 SCHVÁLENÉ

7. Volba p. Lucie Hončlová za člena výboru 156 460 77,47% 71,93% 21,78% 6,29% 55,72% 16,87% 4,88% 19:43:01 19:44:44 SCHVÁLENÉ

8. Volba p. Renata Netopilvá za člena
výboru

156 460 77,47% 24,93% 63,42% 11,65% 19,31% 49,13% 9,03% 19:44:55 19:46:36 ZAMÍTNUTÉ

9. Volba p. Petr Samohejl  za člena výboru 156 460 77,47% 90,01% 4,74% 5,25% 69,73% 3,67% 4,07% 19:46:44 19:48:30 SCHVÁLENÉ

10. Volba p. Michal Tintěra za člena výboru 156 460 77,47% 93,44% 3,89% 2,68% 72,39% 3,01% 2,07% 19:48:39 19:50:31 SCHVÁLENÉ

11. Volba p. Petra Stříbrná za člena výboru 156 460 77,47% 18,55% 55,59% 25,86% 14,37% 43,07% 20,03% 19:50:44 19:52:36 ZAMÍTNUTÉ

12. Schválení domovní řádu 155 778 77,13% 99,69% 0,31% 0,00% 76,90% 0,24% 0,00% 19:57:30 19:58:01 SCHVÁLENÉ

13. Protinávrh schválení změny v  čl. 6, odst.
5,

152 667 75,59% 14,21% 76,75% 9,04% 10,74% 58,02% 6,84% 20:11:57 20:13:54 ZAMÍTNUTÉ

14. Protinávrh p.Herouta v článku 14,
odstavec 2i. zavést 20 kalendářních dní

151 097 74,82% 97,48% 0,85% 1,67% 72,93% 0,64% 1,25% 20:40:24 20:41:17 SCHVÁLENÉ

15. Protinávrh p.Vacula v článku 14,
odstavec 2i. sankce

151 097 74,82% 74,18% 13,69% 12,13% 55,50% 10,24% 9,07% 20:42:36 20:44:36 ZAMÍTNUTÉ

16. Protinávrh p.Fridrycha v článku 14,
odstavec 2l. změnit provedením za
zahájením

148 925 73,74% 99,32% 0,00% 0,68% 73,24% 0,00% 0,50% 20:47:48 20:48:18 SCHVÁLENÉ

17. Schválení protinávrhu p. Trojáčková
Alena stanov v čl. 8, odst 9, k přidat
rozhoduje

148 925 73,74% 99,66% 0,00% 0,34% 73,49% 0,00% 0,25% 20:50:28 20:50:41 SCHVÁLENÉ

18. Schválení protinávrhu  p. Trojáčková
Alena stanov v čl. 7,odstavec 3, vyškrtnou
bod k

148 109 73,34% 96,63% 0,50% 2,86% 70,87% 0,37% 2,10% 20:52:50 20:53:18 SCHVÁLENÉ

19. Schválení stanov dle předloženého
návrhu, se schválenými změnami

148 109 73,34% 98,98% 0,00% 1,02% 72,59% 0,00% 0,75% 20:54:11 20:56:19 SCHVÁLENÉ

20. Schválení roční uzávěrky za roky 2008
až 2011

146 750 72,66% 100,00% 0,00% 0,00% 72,66% 0,00% 0,00% 20:58:25 20:58:56 SCHVÁLENÉ

21. Schválení rozpočtu pro rok 2012 v
původní nezměněné výši

144 555 71,58% 51,85% 46,79% 1,36% 37,11% 33,49% 0,97% 21:30:51 21:31:33 SCHVÁLENÉ

22. Schválení příspěvku do fondu oprav dle
navržené výši

140 127 69,38% 96,81% 2,10% 1,09% 67,17% 1,46% 0,75% 21:50:50 21:51:21 SCHVÁLENÉ

23. Schválení rozpočtu pro rok 2013  odměn
výboru v navržené výši

140 127 69,38% 68,18% 27,98% 3,84% 47,31% 19,41% 2,66% 21:52:33 21:54:06 SCHVÁLENÉ

24. Schválení rozpočtu pro rok 2013 bez FO
a odměnám výboru

139 348 69,00% 83,35% 0,36% 16,28% 57,51% 0,25% 11,24% 21:55:01 21:55:37 SCHVÁLENÉ

25. Schválení p.Netopilová za člena
kontrolní komise

119 727 59,28% 43,89% 2,84% 53,28% 26,02% 1,68% 31,58% 22:04:23 22:05:25 ZAMÍTNUTÉ

26. Schválení p.Lukáš Herout za člena kk 119 727 59,28% 98,18% 1,04% 0,78% 58,20% 0,62% 0,46% 22:05:33 22:06:43 SCHVÁLENÉ

27. Schválení p.Jiří Frydrych za člena kk 119 727 59,28% 52,46% 0,78% 46,76% 31,10% 0,46% 27,72% 22:06:47 22:07:47 ZAMÍTNUTÉ

28. Schválení p.Lukáš Herout za revizora 118 402 58,63% 98,12% 0,26% 1,62% 57,52% 0,15% 0,95% 22:09:15 22:10:39 SCHVÁLENÉ


