zÁpls zE sHRoMÁžoĚruívusrruírŮ svJ MlcHLE 1226 konané dne 24. 10. 2018 v 18.00 hod. v učebně č. 500
Jazykové školy AKCENT - Praha 4, Bítovská 5.
Společenstvívlastníků jednotek Michle čp, L226, se sídlem Praha 4, Bítovská 7/1226, PSČ 14O 00, které je zapsáno
v rejstříku společenstvívlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 1644,
Shromážděnívlastníků bylo v souladu s článkem lll., odstavec 3 stanov svoláno písemnou pozvánkou, která
současně sloužila jako hlasovací lístek, předanou všem vlastníkům podle adres trvalého byd|iště.
Spolu s pozvánkou byly předány písemnémateriály

:

- návrh Plánu oprav na rok 2019 a návrh RozpoČtu záloh a

výdajů na správu, opravy a služby domu na rok 2019,
Prezenci účastníkůshromáždění prováděli Jana Prokopcová a Jitka Korchová. Prezenčnílistina (kopie) tvoří přílohu
č. 2 tohoto zápisu. Zmocnění nepřítomných vlastníků jednotek k svému zastupování na shromáždění tvoří přílohu
č. 3 tohoto zápisu. Podle prezenčnílistiny bylo v okamžiku zahájení shromáždění přítomno 74,75Yo vlastníkŮ
bytových jednotek, případně jejich zmocněnců.
Jednání shromáždění se řídilo programem uvedeným na písemnépozvánce (příloha č. 1}:

Program shromáždění:

1.
2.
3,
4.
5,
6.
7.
8.
9.

Zahájení shromáždění- lng. Petr Lederer- předseda

Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
Zpráva o činnosti výboru a údržbě domu za rok 2018- lng. Lederer
Volba členůvýboru
Vyúčtovánízálohových plateb za rok2017
plnění plánu oprav a stav uýdajů na správu a služby za l. - lll. Čwrtletí2018
Projednání a schválení plánu oprav pro rok 2O19 a rozpočtu záloh a výdajů na správu a opravy domu na

rok2019.
Diskuze
Závér

K bodu č.1,:Zahájení shromáždění

lng. petr Lederer zahájil shromáždění přivítáním přítomných a konstatováním, že shromážděníSpolečenství
vlastníků jednotek Michle čp.1226 bylo svoláno rnýborem ve složeníPetr Lederer, Jiřina Štěpánová, Jana
Prokopcová, Stanislav Radič, Jitka Korchová, Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek,

kteří majívětšinu hlasů. Podle sdělení členůr4íboru provádějících prezenci jsou na dnešnímshromáždění přítomni
vlastníci, nebo jejich zplnomocněnci s celkovým počtem hlasů74,75% (příloha č.2 a 3|. Konstatoval tedy, že
shromáždění je usnášení schopné a lze přistoupit k projednání stanoveného programu, Připomínám, Že podle
Stanov článek lll., odstavec 7., je k přijetí usnesení zapotřebí nadpolovičnívětšiny hlasů přítomných vlastníků.K
přijetí usnesení ke schválení rozpočtu záloh rnídajůna správu a opravy domu na rok 2019 je zapotřebí

dvoutřetinové většiny přítomných vlastníků.Při hlasování je rozhodujícívelikost spoluvlastnických podílůjednotek
na společných částech domu, spoluvlastníci jednotky mají dohromady jeden hlas, Přehled spoluvlastnických
podílůjednotek na společných částech domu a jejich podíl na hlasovacích právech je uveden v následující tabulce:
jednotka:

z*1
3+1

Garsonka malá
Garsonka velká

podíl na hlasovacím právu:
1,184
I,42o
0,474
o,547

počet:
2

procent:
2,368

54

76,680

78

t3,272
7,658

1,4

při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se potřebné většiny nebo dohody, pak se po dalšímobjasnění řešeného
problému hlasuje znovu. Hlasování probíhá tak, že každý z přítomných vlastníků jednotek nebo jejich zástupce

zvedne pozvánku, která je současně hlasovacím lístkem. Velikost spoluvlastnických podílůjednotek na společných
částech domu je na hlasovacích lístcíchpro kontrolu barevně odlišená. Vlastnícijednotek, kteří na základě plné
moci zastupují nepřítomného vlastníka, při hlasování zvedají svůj hlasovací lístek i hlasovací lístek zastupovaného
vlastníka jednotky, případně více hlasovacích lístkůnebo při odděleném hlasování příslušnýhlasovací lístek. Pro

většípřehlednost při sčítáníhlasů se bude hlasovat vždy odděleně podle velikosti spoluvlastnických podílů
jednotek na společných částech domu v tomto pořadí: majitelé jednotek 3+1, majite|é jednotek 2+1, majitelé
velkých garsoniér, majitelé malých garsoniér, zástupce SBD ROZVOJ, Předseda lng. Petr Lederer po tomto Úvodu
přistoupil k vlastnímu programu, to znamená k volbě orgánů shromáždění.
K bodu č. 2l

Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Předseda shromáždění lng. Petr Lederer - výbor navrhuje za skrutátory PhDr, Janu Maškovou a Pavla Hájka.

Upozornil, že nejdříve se hlasuje o návrhu výboru, potom o dalšíchnávrzích v pořadí, ve kterém tyto návrhy
dojdou. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádnéjinénávrhy, dal hlasovat o návrhu rrýboru a požádal členy
výboru, aby se pro tento případ ujali sčítáníhlasů.
Výsledek hlasování: pro návrh
byl přijat 100 % hlasů,

= tOO%

přítomných, proti návrhu

= O Yo,

hlasování se zdrželo = O

%o.

Návrh výboru

Poté požádal oba zvolené skrutátory, aby se ujali své funkce.
Dále proběhlo oznámení o zapisovateli, kterým je sl, Jitka Korchová a ověřovatelích zápisu, ktenímijsou skrutátoři

slečna Mašková a pan Hájek,
K bodu č. 3: Zpráva o činnosti rnýboru a údržbědomu za rok 2018

Vlastníci /zmocněnci byli informování p. Ledererem o celkové činnosti výboru, prácijeho členůpro
zajištění veškerých funkcí a chodu SVJ a údržbydomu a společných prostor, převážně tedy o:

-

Složení rníboru: lng. Petr Lederer, Jiřina Štěpánová, Jana Prokopcová, Stanislav Radič, Jitka Korchová

Možnosti přečíst si stanovy na: www.svjmichle1-Z26rcz
Četnosti schůzívýboru,
Nové smlouvě s SBD Rozvoj. Stará smlouva musela být aktualizována dle zákonných náležitostí,
Kontrole činnosti SBD Rozvoj a zpracovávaného účetnictvímístopředsedkyníJ. Štěpánovou.
Poděkování za její práci p. Ledererem i za všechny zúčastněné.
Směrnici GDPR, o ochraně osobních údajůvlastníkůa odůvodnění sběru daných údajů.Skartaci
starých a nepotřebných dokumentů oprávněnou firmou.
Zrušení smlouvy s Nordic - telefonní operátor - o pronájmu prostor střechy.
Ukončenísmlouvy s firmou Schindler - v,itahy
Pardubice od 2019,

-

a navázání plynulé spolupráce s firmou V,itahy

Možnosti informačníchschůzek každéráno ve všednídny od 8:30 do 10:00 v suterénnímístnosti č. 5,
kde je vždy někdo k zastižení v případě dotazů apod,
Různých činnostech a práci členůuýboru pro údržbua rozvoj domu.
Poděkování paní Slivkové za péčio zahrádku před domem,
Zajištění/zYízenívysíláníve formátu DVBT2 a cca 15ti programech ve společnéanténě, Doporučeníp,
Hájka v případě potřeby pomoci naladění těchto kanálů.
Zajištěníveškerých potřebných revizí, (např. plynu, elektřiny atd.)
Úniku plynu na jaře 2018 z bytové jednotky našeho domu a vyřešenítétosituaci spolu s Hasičským
záchranným sborem i policií, poděkování paní Kafkové o nahlášení podezření na únik plynu a předejití
tak možnémuzničenívelké části našeho domu a bytorných jednotek. Zvážilijsme také hlásiče úniku

plynu v šachtách, což bohužel není technicky možné.Řešení situace v dané bytové jednotce pomocí

-

ukončeníodběru/odhlášení plynu a plánované demontáži plynoměru.
Svozu velkého odpadu zajišťovaným Městskou částíPraha 4 a možnosti dočasnéhouskladnění
v prostorách sklepů s příslušnýmoznačením,že se jedná o odpad kvyhozenía informaci, že plánujete

-

tento vyhodit. Pokud nebude řádně označeno, výbor a technická část výboru poté odpad vynáší do
přistavených kontejnerů.
Apelaci na patřičnévyužívánísklepních prostor a ne o využívánítěchto prostor pro individuální
dílenskou činnost.
Pojištěnídomu a jeho společných prostor spolu

s

vyzdviženímvhodnosti uzavření pojištění

domácnosti a odpovědnosti za způsobenou škodu každého z vlastníků.
Apelaci na udržování pořádku v okolí domu jako např. vyhazování cigaretových nedopalků z oken
balkónů a také udržováníčistoty ve vlítazíchv případě znečištěnídomácími mazlíčky.

a

Ukončeníčinnosti a poděkování za práci ve výboru panu MUDr. Dvořákovi a paní Renatě Hájkové.
Představení nového člena qíboru: sl, Jitky Korchové,

Zprávu přednesl předseda výboru lng. Petr Lederer, zprávaje přílohou č.4. tohoto zápisu. Výbor navrhl přijmout k

přednesené zprávě následující usnesení:
1. Shromáždění schvaluje předloženou zprávu o činnosti r4iboru za uplynulé období od 24.

I0.2OI7 do 24.1,0.2O18
a konstatuje , že výbor plní usnesení shromáždění společenstvívlastníků jednotek, důsledně dodržuje a ve své
práci se řídístanovami společenství,právními normami a jinými požadavky,
2. Shromáždění schvaluje rozhodnutí učiněná výborem v uplynulém období včetně těch, která jsou v plné

kompetenci výboru, a schvaluje jeho postup, který uplatňuje při správě domu a řízení Společenstvía při
prosazování požadavku občanůna zlepšenístavu ochrany životního prostředí v okolí našeho domu,
3. Shromáždění schvaluje členůmvýboru za vykonávání funkce statutárního orgánu ročníodměnu v celkové výši

jako v předcházejícím období.
- K tomuto bodu se vyjádřiljeden z vlastníkůp. Lindauer, kdy chválil řízenía fungování domu a navrhl zuýšení

odměn členůvýboru alespoň o míru inflace, lng. Lederer poděkoval za ocenění i návrh jako takový a vysvětlil spíše
vyššímíru ekonomických komplikací při odvodech SVJ než finančnípřínos pro jednotlivé členy a s opětovnými díky

odmítl návrh p. Lindauera.
Na základě zprávy obdrženéod skrutátorů předsedající konstatoval, že návrh usnesení předložený výborem byl
schválen většinou LOO% přítomných hlasů.
K bodu č. 4: Volba členůuýboru

-

zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu

lng. Lederer přednesl volbu jednak nového člena výboru a také převolbu dvou stávajícíchčlenůvýboru, kterým již
končívolební období.
Jako nového člena výbor navrhl Jitku Korchovou, kterou kooptovaljiž v minulých měsících a která se již aktivně

zapojila do práce výboru a postupně bude přebírat agendu ekonomické činnosti, kterou dělá paní Štěpánová.
Zeptal se také na případný jiný dalšínávrh ze strany vlastníků, Jiný návrh přednesen nebyl, předsedající tedy dal
hlasovat o návrhu výboru. Na základě hlasování a údajůskrutátorů předsedající oznámil, že návrh výboru byl přijat
tOO% přítomných hlasů.
Předseda také oznámil, že v tomto roce končívolební období jemu

-

lng. Petru Ledererovi a také Stanislavu

Radičovi, sdělil také, že oba jsou ochotni ve svých funkcích pokračovat. Výbor tedy navrhl volbu staro-nových

členůp. Lederera a p, Radiče. lng. Lederer rovněž přednesl možnost dalšíchnávrhů ze strany vlastníků. Jiné návrhy

nebyly, následovalo tedy hlasovánío návrhu výboru. Na základě hlasování a údajůskrutátorů předsedající

oznámil, že oba návrhy výboru byly přijaty rcO

K bodu č. 5:

%

přítomných hlasů,

Vyúčtovánízálohov,ých pIateb za rok2Ot7

přednesla ekonomka výboru Jiřina Štěpá nová.Zpráva včetně účetnízávěrky je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu nebyla žádná diskuze, bylo přistoupeno k hlasování. K přijetí usnesení bylo
zapotřebí většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění. Na základě údajůskrutátorů předsedající
oznámil, že navrženéusnesení bylo přijato LOO% přítomných hlasů.
K bodu č. 6: PInění p!ánu oprav a stav výdajů na správu a služby za l.

- lll, čWrtletí2018

Zprávuvýboru a návrh usneseníktomuto bodu programu přednesla paníJiřina Štěpánová. Zprávaje přílohou č.7.
tohoto zápisu. Výbor navrhl přijmout k přednesené zprávě následující usnesení:
1) Shromáždění schvaluje hospodaření výdajů za služby a za opravy domu za l. až lll. čtvrtletí2OL8 a ukládá výboru

zajistit splnění podle plánu na rok 2O18, Protože nebyly žádné dalšípřipomínky ani dotazy, dal předsedající

hlasovat o návrhu usnesení předloženého výborem. Na základě údajůskrutátorů předsedajícíoznámil, že
navrženéusnesení bylo přijato La} % přítomných hlasů.

K bodu č. 7: Projednání schválení plánu oprav pro rok 2OL9 a rozpočtu záloh v,ýdajů na správu a opravy domu na

rok 2019.
Zprávu přednesla paní Jiřina Štěpánová. Zpráva je pří|ohou č. 8 tohoto zápisu. Protože nebyly žádné další

připomínky ani dotazy, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení předloženého výborem. Na základě údajů
skrutátorů předsedající oznámil, že navrženéusnesení bylo přijato 98,10 % přítomných hlasů,
K bodu č. 8: Diskuze
K pochvalám i návrhu p. Lindauera na zrnýšeníodměn členůvýboru se připojil

ipan MUDr. Čakrt. lng. Lederer

a

paní Štěpánová poděkovali a přesunuli projednání zvýšeníodměn na dalšíshromáždění vlastníkův příštímroce,
lng. Lederer nastínil rnlhledovou představu budoucího využitíprostor střechy jako rekreačníhoprostoru pro

obyvatele domu. Projednání s firmou V,itahy Pardubice možnosti zbudování bezbariérového výtahu až do

,,3,4.

Patra" na střechu.
P. Pravda se dotazoval na odvody členůvýboru a doporučil práci na DPP s 15% odvodů. Výbor se poradís SBD

Rozvoj a vše zváží.

Dotazoval se také na odměny z pronájmu střechy. Kdy mu bylo vysvětleno rozúčtovánípříjmů ve vyúčtovánía
povinnost zdanit tento přúem.
K bodu 9: Závěr

Předseda shromáždění lng. Petr Ledererjednání ukončil a všem vlastníkůmjednotek poděkoval za dosavadní

spolupráci, ale i za tu, která nás teprve čeká.
Přílohy:
1. Pozvánka

2. Prezenčnílistiny
3. Seznam "plné moci" k zastupovánívlastníka jednotky na jednání shromážděnívlastníků dne 24, 10. 2018

4.Zpráva o činnosti vliboru, údržbě domu za rok 2018
5.Zpráva

k

volbám nového a staronových členůvýboru

6,Zpráva uýboru

k

vyúčtovánízálohových plateb za rok2a17

7.Zpráva uýboru k plnění plánu oprav a stav uýdajů na správu a služby za l.-lll. čtvrtletí2018
8. Zpráva vtýboru k projednání a schválení plánu oprav pro rok ZOL9 a Rozpočtu záloh výdajů na správu a služby

domu na rok 2019

V-

Zapsala: jitka Korchová

Schválil: lng. Petr Lederer, předseda

Ověřovatelé zápisu:

.ó
'
Pavel Hájek

Jana Mašková

