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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, zapsaná v rejst říku spole čenství, vedeném MS v Praze, spis. Zn. S 8860 

 
 

Zápis z jednání shromážd ění spole čenství vlastník ů jednotek 
konaného dne 1.11.2016 v 18.00 hodin 

 
 

Jednání shromážd ění svolal Výbor SVJ pozvánkou ze dne 1.10.2016 
 
1. Prezence (úvod) 
2. Schválení jednacího řádu a zapisovatele 
3. Hospodaření společenství: 

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

4. Schválení Stanov SVJ 
5. Zpráva o činnosti výboru a o správě domu 
6. Sumář zprávy o příjmech a nákladech 
7. Různé  

a. Zasklení balkónů 
b. Informační povinnost Výboru  
c. (diskuse) 

8. Závěr 
 
Jednání zahájil předseda Výboru pan Michael Tintěra (dále jen „předseda“). 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 61 070 SP, což je 30,24% (SP přítomných / SP všech) – Shromážd ění 
není usnášeníschopné . 
 
M. Tintěra navrhl, aby se i přes faktickou neusnášení schopnost pokračovalo dle ohlášeného programu 
projednáním nového návrhu Stanov společenství. K tomuto nebylo připomínek a Shromáždění přistoupilo 
k volbě zapisovatele. 
 
Průběh jednání a p řijatá usnesení: 
 
1. Schválení zapisovatele 
Zapisovatelem byl navržen Martin Glogar. 
 

Usnesení č. 1 

Shromážd ění vlastník ů jednotek schvaluje jako zapisovatele Martina Gloga ra 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 30,24% 
Pro z přítomných 100,00% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo schváleno  – zapisovatelem Shromážd ění byl zvolen Martin Glogar  

 
2. Schválení Stanov SVJ 
 
V pozvánce na Shromáždění byl vlastníkům předložen k seznámení návrh nových Stanov, který tvořil 
Přílohu č. 4. Pozvánky. 
 
Předseda výboru pan Tintěra informoval vlastníky, že výbor neobdržel od vlastníků po zveřejnění Pozvánky 
návrhy na úpravy Stanov. Vyzval proto přítomné vlastníky, zda mají další návrhy, které chtějí předložit a 
projednat přímo na Shromáždění nebo hlasovat rovnou o stanovách jako celku. 
 
Od přítomných vlastníků zaznělo, že mají návrhy na změny, které by chtěli předložit. Předseda proto 
nejprve vyzval Shromáždění k hlasování, zda se má Shromáždění podněty zabývat. 
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Usnesení č. 2 

Společenství souhlasí, že se na Shromážd ění blíže proberou jednotlivé body stanov, ke kterým  
navrhují p řítomní vlastníci zm ěny. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 30,24% 
Pro z přítomných 51,15% 
Proti z přítomných 45,01% 
Zdrželo se z přítomných 3,85% 
Usnesení bylo schváleno  – Shromážd ění se bude podrobn ěji zabývat návrhy vlastník ů 

 
Veškeré návrhy úprav Stanov předložených od vlastníků byly na Shromáždění prodiskutovány. 
Shromáždění ke Stanovám hlasovalo o následujících usneseních. Pro přehlednost je vždy uvedeno znění 
Stanov Před návrhem usnesením a Po schválení návrhu usnesení. 
 

Usnesení č. 3 – Část II . Čl. 4 odstavec 2k) Stanov  

Před umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby, vody, tepla a jiných 
energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by mohlo 
ovlivnit správnost funkce těchto zařízení nebo bránilo jejich umístění, údržbě a výměně na 
základě předchozí výzvy společenství vlastníků. Společenství je oprávněno ke kontrole těchto 
zařízení kdykoli i bez předchozí výzvy za přítomnosti osoby oprávněné k pobývání v bytě; 

Upravit zn ění věty v odstavci „Spole čenství je oprávn ěno…“ na „Výbor Spole čenství nebo 
výborem pov ěřená osoba je oprávn ěna…“ 

Po umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby, vody, tepla a jiných 
energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto zařízení a zdržet se všeho, co by mohlo 
ovlivnit správnost funkce těchto zařízení nebo bránilo jejich umístění, údržbě a výměně na 
základě předchozí výzvy společenství vlastníků. Výbor Společenství nebo výborem pověřená 
osoba je oprávněna ke kontrole těchto zařízení kdykoli i bez předchozí výzvy za přítomnosti 
osoby oprávněné k pobývání v bytě; 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 29,06% 
Pro z přítomných 100,00% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo schváleno . 

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

Před Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství 
podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen učinit statutární orgán členovi společenství 
nejméně 14 kalendářních dní před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Změnit po čet kalendá řních dní z 14 na 30. 

Po Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství 
podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen učinit statutární orgán členovi společenství 
nejméně 30 kalendářních dní před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 29,06% 
Pro z přítomných 21,94% 
Proti z přítomných 55,08% 
Zdrželo se z přítomných 22,97% 
Navržené  usnesení nebylo p řijato . 

 
Usnesení č. 5 – Část II . Čl. 4 odstavec 3) Stanov  
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Před Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství 
podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen učinit statutární orgán členovi společenství 
nejméně 14 kalendářních dní před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Změnit slovo „kalendá řních“ za slovo „pracovních“. 

Po Výzvu k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část sloužící výlučně členu společenství 
podle odstavce 2) písmene k), l) a m) je povinen učinit statutární orgán členovi společenství 
nejméně 14 pracovních dní před zamýšleným datem realizace přístupu. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 28,59% 
Pro z přítomných 22,86% 
Proti z přítomných 68,38% 
Zdrželo se z přítomných 8,76% 
Navržené usnesení nebylo p řijato.  

 
 
Dále bylo navrženo několik úprav výše částky uvedené v části III čl. 5 odst. 7 stanov – tedy do jakého limitu 
připadající v průměru na bytovou jednotku, může rozhodovat Výbor v situacích mimo havárii či mimo 
schválený „plán oprav“.  
Navrženy byly částky 300 Kč, 1000 Kč, 500 Kč a jako poslední byl dán návrh 2 000 Kč. Hlasování tedy 
začalo od posledně navržené úpravy. 
 

Usnesení č. 6 – Část I II. 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, 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. 

Upravit „ částku 5 000“ na „ částku 2 000“. 

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 2 000,- 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 27,99% 
Pro z přítomných 72,80% 
Proti z přítomných 24,11% 
Zdrželo se z přítomných 3,10% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
Vzhledem k tomu, že byla přijata navržená, již se z procesního hlediska nepokračovalo v hlasování o jiných 
návrzích úpravy téhož.   
 

Usnesení č. 7 – Část V. Čl. 11 odstavec 2) Stanov  

Před Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát v 
kalendářním roce. Shromáždění svolává statutární orgán i z podnětu vlastníků jednotek, kteří 
mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou oprávněni svolat 
tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. Shromáždění je 
svoláváno ve lhůtě nejméně 15-ti dnů před jeho konáním. 

Doplnit odstavec o následující: „Termín shromážd ění oznámí výbor minimáln ě 40 dní p řed 
termínem shromážd ění v zápise z jednání výboru v četně plánovaného programu. Doru čené 
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podn ěty vlastník ů do 30 dn ů před termínem shromážd ění budou za řazeny na program jednání 
v rámci sekce r ůzné.“ 

Po Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát v 
kalendářním roce. Shromáždění svolává statutární orgán i z podnětu vlastníků jednotek, kteří 
mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou oprávněni svolat 
tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. Shromáždění je 
svoláváno ve lhůtě nejméně 15-ti dnů před jeho konáním. Termín Shromáždění oznámí výbor 
minimálně 40 dní před termínem Shromáždění v zápise z jednání výboru včetně plánovaného 
programu. Doručené podněty vlastníků do 30 dnů před termínem shromáždění budou zařazeny 
na program jednání v rámci sekce různé. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 27,84% 
Pro z přítomných 100,00% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
 

Usnesení č. 8 – Část V. Čl. 14 odstavec 4 ) Stanov  

Před Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor 
z řad svých členů a z funkce předsedy či místopředsedy jej odvolává. 

Doplnit odstavec o následující: „ Současně s volbou členů výboru jsou voleni dva náhradníci do 
výboru.“  

Po Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu a místopředsedu volí výbor 
z řad svých členů a z funkce předsedy či místopředsedy jej odvolává. Současně s volbou členů 
výboru jsou voleni dva náhradníci do výboru. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 27,84% 
Pro z přítomných 100,00% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
Další návrhy na znění Stanov nebyly na Shromáždění od přítomných vlastníků vzneseny. Předseda proto 
vyzval Shromáždění k hlasování přijetí celkového znění Stanov se zapracováním výše schválených 
usnesení. 
 

Usnesení č. 9 – Schválení  Stanov  

Schválení nového zn ění Stanov v četně výše zapracovaných zm ěn. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 27,84% 
Pro z přítomných 99,45% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,55% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
Výše uvedeným usnesením bylo uzavřeno téma Stanov a Shromáždění přistoupilo k projednání dalších 
bodů z Pozvánky. 
 
3. Hospoda ření spole čenství 

 
Vzhledem k faktické neusnášeníschopnosti i zařazení materiálů na minulých jednání Shromáždění, navrhl 
předseda M. Tintěra, přistoupit rovnou k poslednímu materiálu v tomto bodě, tj. projednání návrhu rozpočtu 
pro rok 2017 a další léta. 
 
V rámci aklamčního hlasování byl tento postup odsouhlasen. 
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Usnesení č. 10 - procedurální  

Projednávat rovnou Rozpo čet na rok 2017 a další léta 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 26,56% 
Pro z přítomných 100 % 
Proti z přítomných  0 % 
Zdrželo se z přítomných 0 % 
Usnesení bylo schváleno.  

 
V rámci materiálů k jednání Shromáždění byl vlastníkům předložen k seznámení návrh rozpočtu pro rok 
2017 a další léta, který tvořil Přílohu č. 6 Pozvánky včetně podrobnějšího detailu skladby rozpočtu v Příloze 
č. 7 Pozvánky. 
 
Předseda M. Tintěra seznámil podrobně vlastníky s návrhem rozpočtu pro rok 2017 a další léta na 
Shromáždění a požádal vlastníky, zda mají k rozpočtu dotazy. V rámci diskuse byly dotazy zodpovězeny 
jak na téma návrhu rozpočtu, tak čerpání rozpočtu v předchozím období a plánu oprav, viz také Rozvahy 
za předchozí roky 2012 až 2015, které byly součásti Pozvánky na Shromáždění (Příloha č. 8). 
 
Následně byli vlastníci vyzváni, zda mají nějaké pozměňovací návrhy k rozpočtu. Pozměňovací návrhy 
nebyly vzneseny. Předseda M. Tintěra tedy vyzval vlastníky k hlasování, aby schválili návrh rozpočtu tak, 
jak byl předložen v Pozvánce na Shromáždění. 
 

Usnesení č. 11 

Schválení rozpo čtu na rok 2017 a další léta dle p ředloženého návrhu k jednání Shromážd ění. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 26,56% 
Pro z přítomných 94,01% 
Proti z přítomných 3,43% 
Zdrželo se z přítomných 2,55% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
4. Zpráva o činnosti výboru a o správ ě domu 
 
V rámci materiálů k jednání Shromáždění byl vlastníkům předložena k seznámení Zpráva o činnosti výboru 
a o správě domu, která tvořila Přílohu č. 5 Pozvánky. Předseda vyzval vlastníky k hlasování, zda chtějí 
zprávu podrobněji procházet nebo vlastníkům stačí, že se s ní seznámili z Pozvánky. 
 

Usnesení č. 12 - procedurální  

Chce Shromážd ění podrobn ě procházet zprávu o činnosti výboru? 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 25,66% 
Pro z přítomných 0,00% 
Proti z přítomných 100,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo zamítnuto.  

 
Vzhledem k zamítnutí usnesení, byla rozprava k tomuto bodu Shromáždění ukončena. 
 
5. Zasklení balkón ů 
 
Vlastníci se průběžně ptají výboru na možnost zasklení balkónu, proto výbor zařadil dokument na toto téma 
do Pozvánky na Shromáždění, který tvořil Přílohu č. 9 Pozvánky, protože je pouze v kompetenci 
Shromáždění (a nikoliv výboru), aby rozhodl, jak s možností zasklení dále v rámci SVJ pracovat. 
 
Vzhledem k malé účasti na Shromáždění, vyzval nejprve předseda vlastníky k hlasování, zda chtějí 
podrobněji debatovat na téma zasklení balkónů. 
 

Usnesení č. 13 - procedurální  
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Bude se Shromážd ění zabývat podrobn ěji tématem zasklení balkónu? 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 24,22% 
Pro z přítomných 59,55% 
Proti z přítomných 16,76% 
Zdrželo se z přítomných 23,69% 
Usnesení bylo schváleno . 

 
Na základě předchozího usnesení se rozvinula debata vlastníků na téma zasklení balkónů. Po diskuzi a 
příspěvcích jednotlivých vlastníků byla debata ukončena s návrhem, aby byl výbor pověřen zajistit návrh 
reálné variantní vizualizace zasklení balkónů včetně výběru potenciálního dodavatele. 
 

Usnesení č. 14 

Pověřit výbor zajišt ěním návrh ů reálné variantní vizualizace zasklení balkón ů včetně návrhu 
výb ěru potenciálního dodavatele. 

Záznam z  hlasování  Hodnota  
Přítomno 22,98% 
Pro z přítomných 90,90% 
Proti z přítomných 6,97% 
Zdrželo se z přítomných 2,13% 
Usnesení bylo schváleno.  

 
6. Informa ční povinnost výboru 
 
Na podnět pana Doubka výbor zařadil do pozvánky k projednání Shromážděním bod Informační povinnost 
výboru. V rámci tohoto bodu vystoupil pan Doubek, který žádá, aby měl k dispozici elektronické přehledy 
faktur SVJ. Pan Doubek s touto žádostí přišel na schůzi výboru již dříve, Výbor mu umožňoval nahlédnutí 
či opis údajů z faktur. K zaslání elektronického přehledu Výbor konstatoval, že jej zašle, jak mile k tomu 
dostane mandát od Shromáždění. Proto Výbor navrhuje níže uvedené usnesení.  
 
Předseda tedy požádal Shromáždění, aby hlasovali o následujícím usnesení. 
 

Usnesení č. 15 

Výbor je pov ěřen Shromážd ěním, aby na žádost vlastníka poskytl vlastníkovi el ektronické 
přehledy faktur. 

Záznam z hlasování  Hodnota  
Přítomno 21,73% 
Pro z přítomných 100,00% 
Proti z přítomných 0,00% 
Zdrželo se z přítomných 0,00% 
Usnesení bylo schváleno.  

 
7. Ostatní, diskuse 
 
Stromy v ulici Podkovářská – jeden z vlastníků vznesl podnět, zda by šlo prořezat koruny stromů v ulici 
Podkovářská, které zejména v noci vytváří značný stín a prostranství tak není řádně osvětleno z pouličních 
lamp. Výbor bude apelovat na vlastníka pozemku (Město), aby se o svůj pozemek řádně postaral a sjednal 
nápravu, zároveň tento bod zařadí na svou příští schůzi výbor. 
 
Výbor v této souvislosti informoval vlastníky, že často žádá město, aby se řádně staralo o své pozemky. 
Reakce však bývá velmi laxní a na řešení se i přes urgence dlouho čeká. Výbor proto žádá vlastníky, aby 
zkusili podobné podněty také na město zasílat a s městem řešit. Doufáme, že větší množství požadavků 
od více občanů na údržbu zeleně a případně i jiné záležitosti zvedne u města prioritu těchto zásahů a 
vyvolá činnost příslušných úředníků městem pověřených. 
 
8. Závěr 
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Předseda M. 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 podány 
podněty na soud na téma schválení stanov a schválení návrhu rozpočtu 2017. 
 
Jednání bylo předsedajícím ukončeno v 21:00 hod. 
 
 
 
 
 
V Praze 1. listopadu 2016     Podpis předsedy výboru SVJ  
 
 
Přílohy: Prezenční listina vlastníků jednotek včetně plných mocí 
 Podrobný výpis záznamu hlasování 
 Pozvánka na Shromáždění 
 Schválené znění stanov 

 
 
Zapsal: Martin Glogar 
 
 


