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Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I – Podkovářská čp. 933 
Sídlo: Praha 9, Podkovářská 933, PSČ 190 00 
IČ: 283 82 986, zapsaná v rejstříku společenství, vedeném MS v Praze, spis. Zn. S 8860 

 
 

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek 
konaného dne 13.10.2015 v 18.00 hodin 

 
Jednání shromáždění svolal Výbor SVJ pozvánkou ze dne 22.9.2015 
 
Program: 

1. Prezentace (úvod) 
2. Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
3. Schválení Stanov SVJ 
4. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
5. Hospodaření společenství: 

a. zpráva o hospodaření v letech 2012, 2013, 2014 
b. schválení roční účetní závěrky za rok 2012, 2013, 2014 
c. schválení rozpočtu pro rok 2015 
d. schválení rozpočtu pro další léta – 2016, 2017 

6. Sumář zprávy o příjmech a nákladech 
7. Různé (diskuse) 
8. Závěr 

 
Jednání zahájil předseda Výboru pan Michael Tintěra. Na úvod konstatoval, že podle prezenční listiny 
jsou přítomni nebo plnou mocí zastoupeni vlastníci jednotek v domě se spoluvlastnickým podílem (dále 
jen SP) o velikosti 81 162 SP, což je 40,19% (SP přítomných / SP všech) –Shromáždění není 
usnášeníschopné. 
 
M. Tintěra navrhl, aby se i přes faktickou neusnášení schopnost pokračovalo dle ohlášeného programu. 
K tomuto nebylo připomínek a bylo Vlastníky odsouhlaseno (viz Usnesení č.1). 
 
 
Průběh jednání a přijatá usnesení: 
 
1.   Zahájení 
Schůzi řídil z pověření výboru předseda výboru Michael Tintěra. 
 

Usnesení č. 1 

Pokračovat dle navrženého programu schůze, i když není Shromáždění usnášeníschopné. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 40,19% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 
2.  Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
 

2a. Schválení jednacího řádu 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen k seznámení Jednací řád, který tvořil Přílohu č. 3. 
Pozvánky. 
 

Usnesení č. 2 

Schválení jednacího řádu ve znění předloženém v pozvánce na Shromáždění. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 40,19% 

Pro z přítomných 99,41% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,59% 

Usnesení bylo schváleno – jednací řád schválen. 
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2b. Schválení zapisovatele 
Zapisovatelem byl navržen Martin Glogar. 
 

Usnesení č. 3 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje jako zapisovatele Martina Glogara 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 40,19% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno – zapisovatelem Shromáždění je Martin Glogar 

 
3. Schválení Stanov SVJ 
 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen k seznámení Návrh stanov, který tvořil Přílohu č. 
4. Pozvánky. 
 
Výbor obdržel od vlastníků po zveřejnění Pozvánky několik návrhů na úpravy Stanov. Další návrhy byly 
také předloženy vlastníky přímo na Shromáždění. Veškeré návrhy úprav Stanov byly na Shromáždění 
prodiskutovány s vlastníky. 
 
Shromáždění ke Stanovám hlasovalo o následujících usneseních. Pro přehlednost je vždy uvedeno znění 
Stanov Před návrhem usnesením a Po schválení návrhu usnesení. 
 

Usnesení č. 4 – Část II. Čl. 4 odstavec 2k) Stanov 

Před Společenství je oprávněno ke kontrole těchto zařízení kdykoli bez předchozí výzvy za 
přítomnosti osoby oprávněné k pobývání v bytě; 

Doplnit „i“, tedy „…těchto zařízení kdykoliv i bez předchozí výzvy…“ 

Po Společenství je oprávněno ke kontrole těchto zařízení kdykoli, i bez předchozí výzvy za 
přítomnosti osoby oprávněné k pobývání v bytě; 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 40,44% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 5 – Část II. Čl. 4 odstavec 2m) Stanov 

Před oznámit společenství předem provádění stavebních úprav v bytě a umožnit přístup společenství i 
jím přibraným třetím osobám do bytu na základě předchozí výzvy společenství vlastníků pro 
ověření, 

Doplnit do věty slova „s oprávněním“ 

Po oznámit společenství předem provádění stavebních úprav v bytě a umožnit přístup společenství i 
jím přibraným třetím osobám s oprávněním do bytu na základě předchozí výzvy společenství 
vlastníků pro ověření, 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 40,44% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 6 – Část II. Čl. 4 odstavec 3) Stanov 

Před … členovi společenství nejméně tři dny před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Nahradit ve větě slova „tři dny“ za slova „čtrnáct dní“ 

Po … členovi společenství nejméně čtrnáct dní před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 39,03% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 7 – Část II. Čl. 4 odstavec 3) Stanov 

Před … která na základě smlouvy zajišťuje činnosti spojené se správou domu. 

Doplnit do věty slova „do čtrnácti dnů“ 

Po … která na základě smlouvy zajišťuje činnosti spojené se správou domu do čtrnácti dnů. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 39,03% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 8 – Část III. Čl. 5 odstavec 6) Stanov 

Před Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu se 
schváleným rozpočtem společenství. 

Odstranit z věty slova „nemovitých a“ 

Po Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o nabytí movitých věcí v souladu se schváleným 
rozpočtem společenství. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 39,19% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 9 – Část III. Čl. 5 odstavec 6) Stanov 

Před V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v 
souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 100 000,- Kč. 

Snížit částku ze 100 000Kč na 40 000Kč. 

Po V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v 
souhrnu za kalendářní rok nepřesáhne částku 40 000,- Kč. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 38,93% 

Pro z přítomných 47,39% 

Proti z přítomných 46,42% 

Zdrželo se z přítomných 6,19% 

Usnesení bylo zamítnuto. 
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Usnesení č. 10 – Část III. Čl. 5 odstavec 7) Stanov (Procedurální – pořadí hlasování) 

Stanovit pořadí následujícího hlasování o předložených návrzích k tomuto článku stanov. 
Hlasovat o doplnění omezení 3x ročně. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 36,17% 

Pro z přítomných 0,00% 

Proti z přítomných 100,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo zamítnuto. 

 
 

Usnesení č. 11 – Část III. Čl. 5 odstavec 7) Stanov 

Před Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných 
částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a 
rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, 
modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 5 000,- Kč 
v průměru na každou bytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v 
souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy. 

Odstranit ze stanov následující větu: „V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech 
na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 
5 000,- Kč v průměru na každou bytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud jde o opravu 
prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy.“ 

Po Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných 
částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a 
rozpočtem společenství. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 36,17% 

Pro z přítomných 46,16% 

Proti z přítomných 53,18% 

Zdrželo se z přítomných 0,66% 

Usnesení bylo zamítnuto. 

 
 

Usnesení č. 12 – Část III. Čl. 5 odstavec 7) Stanov 

Před Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných 
částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a 
rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, 
modernizaci nebo rekonstrukci, nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 5 000,- Kč 
v průměru na každou bytovou jednotku; tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v 
souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž nutnost plyne z revizní zprávy. 

Přeformulovat znění odstavce – viz znění Po 

Po Statutární orgán je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci společných 
částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí a 
rozpočtem společenství, přičemž náklady na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, 
nepřesáhnou v jednotlivém případě částku 5 000,- Kč v průměru na každou bytovou jednotku; 
tento limit neplatí, pokud jde o opravu prováděnou v souvislosti s havárií nebo o opravu, jejíž 
nutnost plyne z revizní zprávy. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 31,39% 

Pro z přítomných 99,51% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,49% 

Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 13 – Část V. Čl. 10 odstavec 11) Stanov 

Před Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 
do nejbližšího zasedání shromáždění. 

Doplnit znění odstavce o další větu „Pokud nejsou náhradníci zvolení Shromážděním, v tom 
případě se členem výboru stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů.“ 

Po Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy 
do nejbližšího zasedání shromáždění. Pokud nejsou náhradníci zvolení Shromážděním, v tom 
případě se členem výboru stává náhradník s nejvyšším počtem hlasů. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 30,71% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 14 – Část V. Čl. 11 odstavec 9) Stanov 

Před Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by 
způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. 

Doplnit do znění věty „na shromáždění, avšak budou mu poskytnuty náhradním způsobem po 
shromáždění“ 

Po Pokud by požadoval člen na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by 
způsobilo společenství vážnou újmu, nelze mu je poskytnout na shromáždění, avšak budou mu 
poskytnuty náhradním způsobem po shromáždění. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 29,86% 

Pro z přítomných 51,99% 

Proti z přítomných 6,99% 

Zdrželo se z přítomných 41,02% 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 15 – Část V. Čl. 11 odstavec 10) Stanov 

Před Pokud se tak stane méně 3 dny před oznámeným datem konání shromáždění, nahradí 
společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

Nahradit slova „3 dny“ slovem „týden“. 

Po Pokud se tak stane méně než týden před oznámeným datem konání shromáždění, nahradí 
společenství členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,89% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení č. 16 – Část V. Čl. 12 odstavec 1gVIII) Stanov 

Před viii. o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství; 

Odstranit bod 1gVIII 

Po  

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,89% 
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Pro z přítomných 99,45% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,55% 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 17 – Část V. Čl. 14 odstavec 1) Stanov 

Před Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech 
záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda výboru a v jeho nepřítomnosti 
místopředseda výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje předseda výboru 
společně s dalším členem výboru (dalším členem výboru může být v tomto případě i 
místopředseda výboru). V době nepřítomnosti předsedy výboru podepisuje místopředseda a 
další člen výboru. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu společenství svůj podpis a 
údaj o své funkci. 

Na doporučení paní notářky původní znění odstavce bude nahrazeno novým zněním. 

Po Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech 
záležitostech. Jako vnitřní omezení, které nemá Jako vnitřní omezení, které nemá účinky vůči 
třetím osobám, se stanovuje, že v případě písemných právních jednáních zastupují společenství 
předseda a jeden člen výboru společně (přičemž tímto členem může být též místopředseda) a 
v případě nepřítomnosti předsedy místopředseda a jeden člen výboru společně. V případě 
ústních právních jednáních je oprávněn zastupovat předseda samostatně a v případě jeho 
nepřítomnosti místopředseda samostatně. Kdo za společenství podepisuje, připojí k názvu 
společenství svůj podpis a údaj o své funkci. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,74% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00%  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 18 – Část V. Čl. 14 odstavec 6) Stanov 

Před Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na 
své schůzi projednal, jinak uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

Přeformulovat znění „…písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi 
projednal, jinak…“ za nové znění „…písemně, v tomto případě jeho funkce končí…“ 

Po Odstoupení musí oznámit výboru písemně, v tomto případě jeho funkce končí uplynutím dvou 
měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,47% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00%  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 19 – Část V. Čl. 15 odstavec 4) Stanov 

Před Odstoupení musí oznámit písemně předsedovi výboru. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor 
odstoupení revizora na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne 
doručení oznámení o odstoupení. 

Odstranit z odstavce znění „…dnem, kdy výbor odstoupení revizora na své schůzi projednal, 
nejpozději však…“ 

Po Odstoupení musí oznámit písemně předsedovi výboru. Jeho funkce končí uplynutím třiceti dnů 
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ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,47% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00%  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 20 – Část V. Čl. 10 odstavec 2) Stanov (Procedurální – zda se návrhem zabývat) 

Shromáždění bude dále diskutovat znění příslušného odstavce tak, aby byla vypuštěna právnická 
osoba. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 27,47% 

Pro z přítomných 50,96% 

Proti z přítomných 32,49% 

Zdrželo se z přítomných 16,56%  

Usnesení bylo schváleno – Shromáždění přeformuluje návrh znění odstavce 

 
 

Usnesení č. 21 – Část V. Čl. 10 odstavec 2) Stanov 

Před Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být jen ten, kdo je 
svéprávný, bezúhonný ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, je-li ke 
dni volby plně svéprávný, dále pak vůči SVJ bezdlužný; to platí i pro zástupce právnické osoby, 
která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní 
fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je právnická osoba zastupována členem jejího 
statutárního orgánu. 

Naformulováno nové znění odstavce ke schválení. 

Po Členem voleného orgánu společenství nebo voleným orgánem může být fyzická osoba, která je 
svéprávná, bezúhonná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání, dále 
pak vůči SVJ bezdlužná. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 26,78% 

Pro z přítomných 62,11% 

Proti z přítomných 31,86% 

Zdrželo se z přítomných 6,03%  

Usnesení bylo schváleno. 

 
 

Usnesení č. 22 – Část VI. Čl. 18 odstavec 1) Stanov 

Před Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla členu 
společenství třetí pracovní den po odeslání. 

Nahradit slovo „třetí“ slovem „desátý“. 

Po Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla členu 
společenství desátý pracovní den po odeslání. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 25,86% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00%  

Usnesení bylo schváleno. 
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Předchozím návrhem byly prodiskutovány veškeré návrhy změn Stanov. Vlastníci další pozměňující 
návrhy na Shromáždění nepředložili, proto pan Tintěra vyzval Shromáždění ke schválení stanov jako 
celku se všemi výše přijatými pozměňujícími návrhy. 
 

Usnesení č. 23 

Shromáždění vlastníků schvaluje návrh Stanov jako celku včetně všech výše přijatých 
pozměňujících návrhů. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 25,86% 

Pro z přítomných 98,81% 

Proti z přítomných 0,59% 

Zdrželo se z přítomných 0,60% 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
4. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
V pozvánce na Shromáždění byla vlastníkům předložena Zpráva o činnosti výboru, která tvořila Přílohu č. 
5. Pozvánky. 
 
Pan Tintěra ve stručnosti seznámil Shromáždění vlastníků s nejdůležitějšími body z předložené zprávy o 
činnosti výboru a o správě domu tak jak byla uvedena v pozvánce a vyzval vlastníky k přednesení 
dotazů. Dotazy byly zodpovězeny. 
 

Usnesení č. 24 

Shromáždění vlastníků vzalo zprávu o činnosti výboru v letech 2014 – 2015 na vědomí 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,82 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
5. Hospodaření společenství 
 
5a. Zpráva o hospodaření v letech 2012, 2013 až 2014 
Pan Tintěra seznámil Shromáždění vlastníků s hospodařením společenství. V pozvánce na Shromáždění 
byly vlastníkům předloženy účetní Rozvahy pro roky 2012 až 2014 (Příloha č.8 pozvánky). 
 
Z účetních rozvah je patrná po rocích sumární tvorba a přehled čerpání kapitoly dlouhodobých záloh na 
opravu a údržbu domu (fond oprav). Pro přehlednost byla vlastníkům uvedena následující tabulka. 
 

Rok Příspěvky Tvorba 

2007 121 175 121 175 

2008 484 699 484 699 

2009 484 699 484 699 

2010 484 699 484 699 

2011 484 699 484 699 

2012 484 699 484 699 

2013 2 019 580 2 019 580 

2014 2 019 580 1 058 798 

20151 2 019 580 971 104 

k 12.2015 8 603 410 6 594 152 
1 pro rok 2015 je uveden odhad. 
 
V letech 2007 až 2013 se z kapitoly 1 rozpočtu nečerpalo a veškeré příspěvky vlastníků byly využity pro 
tvorbu finanční rezervy. 
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V roce 2014 proběhlo čerpání v kapitole 1 rozpočtu dle následující tabulky: 
 

2014 Popis Čerpání 

140005 oprava terasy E2/610 16 120,70 

140089 oprava terasy 605 198 112,10 

140095 oprava balkonů 94 072,30 

140123 oprava terasy b.j. 605 150 714,40 

140191 oprava hydroizolace terasy b.j. 608 226 287,80 

140209 oprava balkonů 275 474,50 

  Celkem  960 781,80 

 
V roce 2015 je naplánováno čerpání v kapitole 1 rozpočtu dle následující tabulky: 
 

2015 Popis Čerpání 

 
dodávka a montáž měřičů tepla 417 215,40 

 
oprava terasy 108 726,75 

 
oprava nouzového osvětlení 149 858,00 

 
oprava terasy 609 88 353,40 

 
oprava balkónů 284 322,20 

  Celkem  1 048 475,75 

 
Zbývající prostředky od Vlastníků vložené do této kapitoly rozpočtu budou využity pro tvorbu finanční 
rezervy. 
 
Dotazy Vlastníků byly zodpovězeny a pan Tintěra vyzval Shromáždění ke schválení hospodaření roku 
2014. 
 

Usnesení č. 25 

Shromáždění vlastníků schvaluje hospodaření SVJ za rok 2014. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,82% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – hospodaření SVJ roku 2014 bylo schváleno. 

 
 
5b. Schválení roční účetní závěrky za rok 2012, 2013, 2014 
Vzhledem k tomu, že na minulém Shromáždění již byly předloženy shodné roční uzávěrky (bilance roků 
2012 a 2013) ke schválení, avšak nebyla dostatečná účast, byly tyto uzávěrky formálně předloženy 
znova, aby mohlo uzávěrky formálně schválit dostatečné kvórum. Na dnešním Shromáždění není také 
dostatečná účast pro hlasování, proto není potřeba hlasovat o rocích 2012 a 2013 znova. 
 
Pan Tintěra proto vyzval Shromáždění ke Schválení roční uzávěrky roku 2014 přítomnými vlastníky. 
 

Usnesení č. 26 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje účetní závěrku za rok 2014. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,82% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – roční uzávěrka roku 2014 byla schválena. 
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5c. Schválení rozpočtu pro rok 2015 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen návrh rozpočtu pro rok 2015 (Příloha č. 6. 
Pozvánky). 
 
Pan Tintěra informoval Vlastníky, že návrh rozpočtu pro rok 2015 je předložen beze změn. Zároveň 
informoval Vlastníky, že vzhledem k blížícímu se konci roku 2015, Výbor navrhuje dokončit rok dle 
stávajícího plánu. Jedním z důvodů je, že průběžným čerpáním nákladů 2015 se daří rozpočet držet ve 
většině kapitol ve správných mezích návrhu a bylo by zbytečně administrativně nákladné aktuálně měnit 
na konec roku 2015 zálohy pro vlastníky. 
 

Usnesení č. 27 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje rozpočet roku 2015. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,82% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – rozpočet pro rok 2015 byl schválen. 

 
 
5d. Schválení rozpočtu pro další léta – 2016, 2017 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen návrh rozpočtu pro rok 2016, 2017 a následující 
roky (Příloha č. 6. Pozvánky). Zároveň byl k návrhu rozpočtu Vlastníkům k dispozici Detail návrhu 
rozpočtu pro rok 2016 (Příloha č. 7 Pozvánky). 
 
 
Proběhla diskuse nad návrhem rozpočtu a výborem byly zodpovězeny dotazy Vlastníků. K návrhu 
rozpočtu roku 2016 a další léta bylo přijato následující usnesení. 
 

Usnesení č. 28 

V kapitole 19 rozpočtu 2016 a další roky snížit navrhovanou částku 600 000Kč na menší částku 
400 000Kč. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,42% 

Pro z přítomných 65,92% 

Proti z přítomných 34,08% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – kapitola 19 rozpočtu 2016 a dalších let bude 400 000Kč. 

 
 
Další návrhy na změny nebyly vzneseny, proto pan Tintěra vyzval k přijetí rozpočtu jako celku s výše 
uvedenou schválenou změnou. 
 

Usnesení č. 29 

Shromáždění schvaluje návrh rozpočtu 2016 a dalších let jako celku (s upravenou položkou 19). 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,17% 

Pro z přítomných 72,97% 

Proti z přítomných 27,03% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – rozpočet pro rok 2016 a následující roky byl schválen. 

 
 
6. Sumář zprávy o příjmech a nákladech 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen Sumář zprávy o příjmech a nákladech (Příloha č. 
9. Pozvánky). Pan Tintěra informoval vlastníky, že se jedná o obsahově shodný materiál, který byl 
předložen na minulém Shromáždění a slouží jako finanční vodítko pro tvorbu finančních prostředků na 
plánování dlouhodobých oprav a údržbu pozemků. 
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Usnesení č. 30 

Shromáždění vlastníků jednotek bere na vědomí dlouhodobý plán oprav na dobu 15-ti let. Bere 
také na vědomí zprávu ohledně potřeby i vývoje stavu finančních prostředků na dlouhodobé 
opravy a údržbu domu a pozemku. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,17% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato. 

 
 
7. Různé (diskuse) 
Výbor do sekce různé obdržel před Shromážděním následující dva návrhy. 
 
7a. Omezení služeb ochranky pouze na noční hodiny, tj. od 22:00 do 06:00 
Vlastníkem bylo navrženo, aby se služby ochranky omezily pouze na noční hodiny. Proběhla diskuse a 
Shromáždění přijalo následující usnesení, aby služby ochranky zůstaly zachovány po 24h. 
 

Usnesení č. 31 

Zachovat aktuální dobu 24h služeb ochranky. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,17% 

Pro z přítomných 100,00% 

Proti z přítomných 0,00% 

Zdrželo se z přítomných 0,00% 

Usnesení bylo přijato – 24h služeb ochranky bude zachováno. 

 
7b Zábrany pro parkovací stání v garážích 
Výbor obdržel návrh Vlastníka, zda by šlo v garážích našich domů instalovat parkovací zábranu 
k parkovacímu stání. Jelikož zábrany aktuálně nejsou povoleny, Výbor požádal Petra Samohejla, aby 
vypracoval návrh pravidel postupu při osazení parkovací zábrany. Návrh byl uveden v příloze č. 10 
pozvánky na Shromáždění. Výbor předkládá tento návrh pravidel Vlastníkům k posouzení a případnému 
schválení. 
 
Proběhla krátká diskuse na toto téma, nicméně se vlastnící shodli, že se tím nechtějí aktuálně zabývat a 
přijali následující usnesení. 
 

Usnesení č. 32 

Má se Shromáždění dále zabývat navrženým souborem pravidel pro osazení parkovacích zábran. 

Záznam z hlasování Hodnota 

Přítomno 24,17% 

Pro z přítomných 10,41% 

Proti z přítomných 50,44% 

Zdrželo se z přítomných 39,14% 

Usnesení nebylo přijato – Shromáždění se dále nebude tímto návrhem zabývat. 

 
 
8. Závěr 
 
Pan Tintěra poděkoval všem přítomným za účast a tedy i zodpovědnou správu svého majetku – bytů 
v našem SVJ. Dále informoval Vlastníky, že vzhledem k nízké účasti na Shromáždění, budou Výborem 
připraveny podklady pro hlasování Per Rollam a Výbor vyzve vlastníky ke Schválení usnesení 
projednávaných na Shromáždění korespondenční formou. 
 
Jednání bylo předsedajícím ukončeno v 21:50 hod. 
 
 
V Praze 13. října 2015     Podpis předsedy výboru SVJ  
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Přílohy: Prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí 
 Podrobný výpis záznamu hlasování 
 Pozvánka na Shromáždění 
 Schválené znění stanov 
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 


