
Společenství vlastníků pro dům Jiránkova L138, Praha 6 Řepy

Zápis č.5/2013
ze schůze Shromáždění vlastníků

pro dům Jiránkova t13& Praha 6 Řepy

Datum konání: 27.t1'.2ot3
Místo konánÍ: místnost ,,velké sušárny" v suterénu domu, Jiránkova LJ'38l2, Praha 6 - Ř"py

čas konání: 19:30 - 21:30 hod.

Zaháiení shromáždénÍ
Předsedající SSV: Tomáš Hácha - předseda Výboru
Členové VSVJ: František Bílý - místopředseda Výboru, Martin Beňo

o Předseda Výboru Tomáš Hácha (dále jen ,,předseda"), kteny' schůzi Shromáždění vlastníků (dále jen

,,ssv") svolal, zahájil jako předsedající jednání.
r Na základě vyhodnocení registrace počtu přítomných vlastníků či jejich pověřených zástupců (viz

bod 1 programu) předsedající vyhlásil SSV jakožto nejvyšší orgán Společenství, za usnášeníschopný.

Proqram iednání (viz Pozvánka, Příloha č. 1)

1. Prezence a registrace přítomných hlasů
2. Změny v členství SVJ (noví členové, aktualizace databáze vlastníků a nájemníků)
3. lnformace o Výboru SVJ (složenl úřední hodiny, kontakty, uýkazy práce a finanční ohodnocení,

návrh a volba dvou nov'ých členů Výboru a hlasování, příp. návrh o hlasování změny č]. V]ll odst. 6
platných Stanov z roku 2011 o počtu členů Výboru}

4. lnformace o provozně-technické a ekonomické správě domu
5. lnformace o kontrolní komisi (sloŽení, náplň a pravomoce, výroční zprávy)
6. Schválení výročních zpráv za rok 2012 (Výroční zpráva o činnosti SVJ a Výroční zpráva o hospodaření

SVJ za rok 2012)
7. lnformace o činnosti a hospodaření SVJ za 1. pololetí roku 2013 (výsledky technické zprávy,

výběrová řízení, rekonstrukce domu, Wsledky ekonomické správy)
8. Plán investic a rekonstrukcí na rok 2014 (revitalizace výtahů - rnýběrová řízení)
9. Výsledky ankety,,revitalizace okolí domu" z června 2013
10. Různé, náměty, návrhy, diskuze (např. informace o změnách vObčanském zákoníku, bezpečnost

domu, domovní řád, webové stránky aj.)

Add bod 1.
r po sečtení všech přítomných hlasů vlastniků byto'/ých jednotek byla shledána 54,lťo účast, tj.

23.843 hlasů z celkového počtu 44.078 hlasů - viz Příloha 2 prezenční listina, Příloha 3 listina
vlastníků zapsaných v KN s vyznačením jejich jednotliých spol' podílů, 13 plných mocí pověřených
zástupců vlastníků Příloha č. 4 až č. 16 (bytové jednotky č.7 , 8, to, t7 , 18, 19, 30, 36, 37 ,45, 55, 61' a
69} a substituční zmocnění MČ Praha 17 pro pí V. Kouřimskou (viz Příloha 17).

o předseda SVJ vyzval vlastníky, aby se vyjádřili k programu jednání a aby případně navrhli změny
v programu, což nikdo neučinil. Následně proběhlo hlasování o programu jednání.

o hlasování o schválení programu jednání:

PRoTl _ 75o|23u3 ZDRŽEL sE - 449|23843 PRo - ostatní
. program jednání SSV byl přijat (viz Příloha 18 Protokol o hlasoviání).
Usnesení 7:
SlV přílÍmó usnesenÍ o schvóIení programu.
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Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Praha 6 Řepy

Add bod 2.
o Mgr. Beňo seznámil SSV se změnami v členství SVJ, novrými členy SSV se v leJech 2oL2 a 2013 (viz

PřÍloha 3) stali pí čepeláková (BJ 8), p. Ceman (BJ 60} a pí Leimerová a p. Váňa (BJ77)'
o p' Bílý informoval přítomné ve wtahu k naplnění NoZ od 1. 1. 2014 o nutnosti revize evidenčních

listů ve smyslu kontroly počtu evidovaných osob v rámci BJ (ne vždy odpovídá skutečnosti}, kontroly
platby služeb (SlPo/převod) a možností změnit předpis částky za sluŽby.

o zároveň p. Bílý upozornil přítomné, aby členové SSV co nejdříve aktualizovali své osobní údaje
(kontaktní údaje, číslo účtu, vlastník/nájemník} pomocí formuláře na webov'ých stránkách našeho
SVJ (http://www.iirQnkovaL138.inío), případně vpísemné podobě (následně vhodit do schránky
Výboru SVJ). Tento akt je podstatný ve vztahu kvčasnému odstranění možné havárie, informování
vlastníků a nájemníků o naléhav'ých záležitostech.

Add bod 3.
o MBr. Beňo seznámil přítomné s faktem, že od podzimu 2013 je Výbor pravidelně všem k dispozici

v kanceláři Výboru (přízemí vpravo) vždy každé pondělí a středu od 19:00 do 20:00 hod', popř. po
předchozí domluvě. V tuto dobu může kdokoli vyřídit jakékoli záležitosti {včetně možnosti
seznámení se schodem SVJ vjakémkoli typu správy}. Veškeré kontakty spojené se správou SVJ
obdrželi všichni vlastníci do schránky'

o předseda seznámil přítomné se změnami ve složení Výboru {k 31. 8. 2013 na své funkce rezignovala
pí A. Výborná a p. L. Jirák). Současné složeníje tedy následující: p' T. Hácha (předseda, technická a
ekonomická agenda), p. Bílý (místopředseda, správa webových stránek, archiq administrativa) a
Mgr. Beňo (úřední a písemná agenda, jednání s vlastníky a nájemníky}. Jelikož Stanovy v čl. Vlll odst.
6 definují Výbor jako Sčlenný, je nutné na tento fakt reagovat (viz návrhy ve yztahu k fungování
Výboru níže).

r ekonomická stránka fungování Výboru vychází z bodu 8 usnesení ssv č. 4/2012 ze dne 71. L2.2ot2,
kdy byl pro členy Výboru schválen roční budget ve výši 180.000,_ Kč. Jelikož však Výbor vtuto chvíli
pracuje v 3členném dmu a přebíní tak řadu povinností a kompetencí chybějících členů, podal
předseda návrh, aby budget zůstal zachován i pro rok 2014 a finanční ohodnocení členů Výboru bylo
vypláceno v rámci reálně odvedené práce vykazované měsíčně na Mýkazu práce (vykázané hodiny
přesahující 10 hodin/měsíc). Předseda nechal o návrhu hlasovat.

o hlasování o finančním ohodnocení členů Výboru:
PROTr - 7s0l23843 ZDRŽELsE -449/23843 PRo - ostatní

o zároveň bylo navÉeno, aby dle čl. Vlll odst. 6 Stanov byl doplněn Výbor SVJ o 2 nové členy, aby se
Výbor ustálil na počtu 5. Nikdo z přítomných nebyl navržen, ani neprojevil zájem ve Výboru
pracovat. Zároveň bylo zmíněno, že možnost doplnění počtu členú Výboru ptatí i nadále. Předseda
tedy navrhl druhou variantu, možný návrh na změnu Stanov s vypuštěním znéní ,,výbor je
pětičlenný" na následující znění ,,ýbor je nejvýše pětičlenný". Předseda vyzval příCImné, zda mají
k předloženému návrhu připomínky, žádné vzneseny nebyly. o tomto návrhu dal předseda Výboru
SVJ hlasovat:
PRoTl-o ZDRŽELsE-o

Usne*ní2:
Z funke členú Výboru SVt rezignovall pí Výbomó a p. ltrók. No schůzi Výboru SVt byl novým
předsedou zvolen p, Hócha, mÍstopředsedou p. 8llý, dalšÍm členem je Mgr. 8rlňo. PřÍtomnÍ
jednonryslně schvólifi změnu stanov v čl. Vlll odst. 6 ve znění ,výbor Je nelvýše pětičtenný". Pro rok
207a byl scltvúlen na odměny prc čIeny výboru SV! ftnanční budget ve výši 780.o(n,- Kě Íírerý bude
mezi čIeny přtdělovún dle rcólně odvedené práe na zókladě sbtnenÍ ve lfýkazu prúce za jednotliý
měsíc $rykázané hodtny přesahutíď 7o hodinlměsíil. Každé pndělí a středu od 79:Oo do 20:il) hod.
lungutí vkanelóři SVt úřcdni hodtny. Wem vlasuíkúm byl do schrónky doručen přehled veškerých
kontakú, keré lsou spfuty s drcdem sv!.

PRo - ostatní
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Add bod 4.
r předseda obeznámil SSV, že po rozvázání smlouvy sfirmou oPTlMls převzala technickou správu

budovy od 1. 9. 2013 firma Radek Váňa, která také od 1. 11. 2013 přerrzala v rámci vzájemné
smlouvy ifunkci běžných oprav technického charakeru vdomě, čímž'byla zrušena funkce
domovnfta.

o zároveň byli přítomní informováni o změně úklidu v domě, k 31. 8. 2013 ukončila svoji činnost pí
Hospodarzová a její aktivity na dobu přechodnou (do vyhlášení a ukončení vrýběrového řízení}
převezme fa Váňa. Mgr. Beňo pí Hospodanové za její činnost veřejně poděkoval a seznámil
přítomné s náplní práce úklidu.

. ssv bylo znovu informováno, že ekonomickou agendu od ledna 2013 převzala účetní pí Prečuchová'

Add bod 5.
. M8r. Beňo informoval o složení a fungování kontrolní komise {p. P. Velehradský, pí Čápová a pí

Uhlřová) a upozornil na fakt, že v archívu chybí Výroční zprávy kontrolní komise za rok 2010, 2o1! a

20L2.
o Mgr. Beňo seznámil přítomné s v'ýňatkem čl. lx odst. 7,2 a 3 o kontrolní komisi, iejích pravomocech

a povinnostech. Zároveň upozornil na nutnost fungovat a dodat Výroční zprávu kontrolní komise za
rok2otZ, která měla být na tomto SSV schvá]ena. Výbor vyzval přítomné členy kontrolní komise, aby
nejpozději do 31. 3. 2014 výroční zprávu vytvořili a předložiliv'ýboru.

o předseda měl v tuto chvíli vyzvat přítomné k hlasování o ýroční zprávě kontrolní komise za rok
2012, protoŽe však nebyla dodána, nemohlo se o jejím schválení hlasovat:
HLASoVÁNí NEPRoBĚHLo

UsnesenÍ 3:
Výbor SVt upozomil na absencl fungovúní kontrolni komise a nepředložení Výroční zpráw
kontrolnÍ komi* zo tok 2o72, o JeJím schválenÍ tak nebylo možno neclpt hlasowl Nejpozděfi do
37. 3. 2o14 musí kontrolní komlse Výroční zpróvu o své činnostÍ llýboru SVl dodat

Add bod 6.
o předseda informoval SSV o obsahu Výroční zprávy o činnosti SVJ za rok 2012 a Výroční zprávy o

hospodaření SVJ za rok 2ot2 a s finančním stavem na bankovním účtu SVJ. Zájemce vyzval, aby si
předložené dokumenty prostudovali, což nikdo neučinil, také vyzval přÍtomn{ aby vznesli případné
připomínky, Žádné vzneseny nebyly.

o následně předseda vyzval přftomné k hlasování o roční uzávěrce hospodaření SVJ za rok 2012 a o
Výročních zprávách:
PRoTl_o ZDRŽELSE-0 PRo_ostatní

Usneení4:
SSV jednomyslně sým rozhodnutÍm scltválllo roční uzóvěrku hospodaření SVl za rok 2072 a Výrchl
zprávu o člnnosti sul zo rok 2o72 o llýroěnÍ zprfuu o hospodaření SVl za rok 20t2.

Add bod 7.
o předseda seznámil SSVo dosavadním hospodařenía činnosti SVJ za 1. polovinu roku 2013 (technická

správa, výběrová řÍzenÍ, rekonstrukce domu a výsledky ekonomické spráw).
o při projednávání tohoto bodu programu {i v návaznosti na výsledky jednání SSV z předchozích !et) se

přítomní seznámili s následujícím:
o hotová oprava a revitalizace zvonků
o hotovárevitalizaceelektroinstalace
o hotová revitalizace osvětleníve společných prostorách
o hotové vnější zabezpečení domu (mříže, fólig kamerouý systém, vstupní dveře)
o hotové vnitřní zabezpečení domu (mříže, kamerov,ý systém, protipožární čidla,

bezpečnostní dveře v předchodbičkách, uschování klíčů v kanceláři SVJ)
o fungování kanceláře a archivu SVJ v přízemí domu.
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Společenswí Vlastníků pro dům Jiránkova 1L38, Praha 5 Řepy

Add bod 8.
o předseda seznámil přítomné s plánem investic a oprav do konce roku 2013 a během roku 2014.
o Mgr. Beňo přednesl návrh na vrýměnu výtahů a představil 7 firem, které v rámci výměny výtahů

poptal {Kone, Ctibůrek Výtahy, V'ýtahy Vaněrka, Thyssenkrupp, otis, Mýtahy Párdubice a Schindler), a

také stručně předběžné ekonomické analýzy, které jednotlivé firmy nabídly.
. Mgr. Beňo upozornil, Že většina nabídek však v 1. čtvrtletí roku 2014 pozbyde platnosti. Byl

předlořen návrh, aby o výměně výtahu bylo hlasováno na dalším SSV.

o bohužel nebyl přÍtomen potřebný počet vlastníků, takže o stavebních úpravách nebylo možno dát
hlasovat.
HLASoVÁNí NEPRoBĚHto

llsnesení 5:
Pro nedostatečný počet přftomných SSV nemohlo hlasovat o stavebních úpravóclt vztahuficích *
k výměně výtahú, 2 tohoto důvodu byl vznesen núvrh no hlasovóní na nelbllilÍí schúzi SSV.

Add bod 9.
. Mgr. Beňo seznámil přítomné s výsledky ankety o revitalizaci okolí domu, která proběhla v červnu

2013. Ankety se zÚčastnilo 38 z 80 BJ, což je 47 ,5To návratnost (podle podílu hlasů 48,2 Yo|. Ve vztahu

k výsledkům ankety předsedající podal návrh na znovuobnovení kolárny {s kamerorným systémem a
dveřmi s bezpečnostními klíči) a úpravu kontejnerového stání s možností uzamykání a dal možnost
se ktomuto návrhu vyjádřit, což nikdo neučinil. Znovuobnovením kolárny by se ieliminovalo
nebezpečí, které hrozí obwatelům v dúsledku faktu, že řada z nich kola přechovává v prostoru
předchodbiček k bytům' Nás]edně dal o návrhu hlasovat.

e nikdo z přítomných nevzneslžádnou námitku, předseda dal podnět ke hlasování:

PRoTl -o ZDRŽEL sE -0 PRo _ostatní

Usne*ní6:
SSV lednomyslně odsouhlasllo znovuobnoveni kolárny a úpmvy spoJené s uzamykónÍm
kontelnerového stónÍ.

Add bod 10.
o p' Bilý a Mgr. Beňo seznámili přítomné s informací, Že od 1. L. zot4 nabývají účinnosti Předpis

67l2oL3 o rozúčtování služeb mezi vlastníky (společná elektřina, úklid, odpad, výtahy, odvod
odpadních vod dle osob} a nouý občanský zákonÍk, které upravují působnost, funkce a další akivity
SVJ. Jedná se především o s 1180 (příspěvky na správu domu a odměnu správci a výboru shodně za
každou BJ), 1189 (příspěvky na opravu a údržbu, fond oprav dle svého podílu) a 1200 (nutnost ve
Stanovách uvést způsob rozú&ování - nutná budoucí změna Stanov).

o předsedající nechal přítomné se k návrhu wjádřit a dal o návrhu na rozúčtování služeb a budoucí
změně stanov hlasovat.
PRoTl-o zDRŽELsE-o PRo-ostatní

o M8r. Beňo reagoval na návrhy něktených vlastníků a nájemníku, které se objevily v anketě z června
2013:

o umístění popelníku k zadnímu vchodu (hotovo)
o lavičky u zadního vchodu (vyřízenÍm pověřen p.Bílý)
o zarážky u vchodových dveří (hotovo - nové vstupní dveře}
o zlepšení úklidu domu {bude Wpsáno výběrové řízení)
o dotaz BJ č. 53 na umístění skútru v domě (zákazz hlediska bezpečnosti a Po)
o znovuobnovení sušárny, popř. předokenních sušáků (vyřízením pověřen p. Bílý)
o přÍprava návrhu domovního řádu na další schůzi SSV s možností vlastníků se k němu

vyjádřit přes webové stránky (pověřen Mgr. Beňo)
o apel na vzá.iemné soužití a chování Jedinců (hlučnost, odkládání předmětů na chodby,

zvyšování četnosti nepořádku v domě - zvratky, psí výkaly apod.)
o eliminace přítomnosticizích osob v domě (např. bezdomovců)

r předseda navrhl termín konání další SSV na podzim roku 2014 a dal o něm hlasovat:
PRoTl-o zDRŽELsE-o PRo-ostatní
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Usne*ní7:
SSV Jednomyslně svým rozhodnutím přiialo nóvrh o zpúsobu rozúčtování služeb a nutností
aktuallzovot a novelhowt Stanovy našeho 9Vl.
SSV navrhlo dolšÍ nóměý a body ke ztepšení prostředÍ vdomě a k jednúní vyboru, vktttě pověřenÍ

klejich noplnění.
SSV jedrcmyslně sým rozhodntttím pftJalo nóvrh na konúnÍ příštího shromóždění na podzlm 2o74.

Ukončení shronáždění
r předsedající uvedl, že program SSV byl vyčerpán. Vzh|edem k tomu, Že nikdo z přítomných nevznesl

žádné další dotazy ani připomínky, jednání ukončil.

Zapsáno:
Zapsal:

Přílohy: 1 Pozvánka na SSV
2 ?rezenční listina vlastníků
3 Listina vlastníků zapsaných v KN
4 - 16 Plné moci pověřených zástupců vlastníků
L7 Substituční zmocnění Mč Praha 17 pro pí Kouřimskou
18 Protoko| o hlasování

osvědčl|:

Výboru SVJ

|V důsledku poruchy počítače (absence statlstických údajů} byl zápis dďnitivně vyhotoven dne 1.6. 2014.
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