
Společenstvívlastníků pro dům Jíránkova 1].38, Praha 6 Řepy

Zápis č.T2oL5
ze schůze Shromáždění vlastníků

pro dům Jiránkova 1138, Praha 6 Řepy

Datum konání: 18.3.2015
Místo konání: místnost ,,velké sušárny" v suterénu domu, Jiránkova II38/2, Praha 6 - Ř"py
Čas konání: 19:30 - 21:00 hod.

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

. Člen Výboru Mgr. Martin Beňo, který schůzi Shromáždění Vlastníků (dále jen ,,SSV") svolal , zahájil
jako předsedající jednání'

Program iednání (viz Pozvánka, Příloha 1)

L. Prezence a registrace přítomných hlasů
2. Změny v členství SVJ (noví členové, databáze Vlastníků a nájemníků)
3. lnformace o Výboru SVJ a kontrolní komisi (složení a změny ve složení; fungování; úřední hodiny; kontakty;

návrh a volba nových členů; výroční zprávy)
4. lnformace o provozně-technické a ekonomické správě domu (informace o ekonomické a technicko-provozní

správě; výběrové řízení a změna v úklidorných službách)
5. Schválení výročních zpráv za rok 2013 (Výroční zpráva o činnosti SVJ a o hospodaření SVJ za rok 2013)
6. lnformace o činnosti a hospodaření SVJ v průběhu roku 2oL4 (výsledky technické správy; výběrová řízení;

rekonstrukce domu - revize oken, PENB, ýsledky reklamačního řízení revitalizace budovy, revize
hromosvodů a Wtahů; výsledky ekonomické správy - přÚmy, výdaje,'dlužníci; smlouva s SVJ Jiránkova 1137
o rozúčtování zálohových faktur; odečty měřidel a vyúčtování služeb za rok 2014)

7. Rekonstrukce uýtahů (nabídky - viz Příloha 1 Pozvánky - Komparační tabulka; výběrové řízení; hlasování)
8. Plán činnosti, investic a rekonstrukcí na rok 2015 (úprava stanov - rozúčtování, sankce při neplnění

finančních povinností, domovní řád; kolárna a podmínky jejího využívání; výběrová řízení; hlasování o
návrzích)

9. Různé, náměty, návrhy, diskuze

Add bod 1.

o po sečtení všech přítomných hlasů vlastníků bytorných jednotek byla shledána 63,7%o účast - viz
Příloha 2 prezenční listina, Příloha 3 listina Vlastníků zapsaných v KN, L4 plných mocí pověřených
zástupců vlastníků Příloha 4 až !7 (bytové jednotky č. 2, 7 , 8, !o, !4, L6, 17 , 28, 30, 37 , 44,55, 64 a
80) a substituční zmocnění tvČ Praha t7 pro pí M. Jarešovou (viz Příloha 18).

r 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-o aDRŽELSE-o PRo-ostatní

. program jednáníSSV byl přijat (viz Příloha L9 protokol o hlasování).
Usnesení 7:
SSV přijímó usnesení o schvólení progromu.

Add bod 2.
r Mgr. Beňo seznámil SSV se změnami v členství SVJ, novými členy SSV se v letech 2013 a 2o!4 (viz

Příloha 3) stali pí Jeřábková (BJ 7), p. Velehradský (BJ 1'9), pí Malátová (BJ 48) a p. Váňa (BJ 77).
Zároveň Mgr. Beňo podal přítomným informaci o chystaném prodeji BJ 40 - sJM Petrželovi.

o Mgr. Beňo informoval přítomné ve vztahu k naplnění s LL77 Zákona č' 89/2012 o povinnosti
vlastníka informovat Výbor SVJ (který následně předá tuto informaci ostatním vlastníkům) o změně
vlastníka a nájemníka BJ a o počtu členů v ní žijících.
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o zároveň p. Bílý upozornil přítomné, aby členové SSV vždy při změně co nejdříve aktualizovali své
osobní údaje (kontaktní údaje, číslo účtu, vlastník/nájemník) pomocí formuláře na webouich
stránkách našeho SVJ (http://www.iirankova1138.info), případně v písemné podobě (následně
vhodit do schránky Výboru SVJ).

IJsnesení 2:
SSV bere na vědomí povinnosti vlastníka Bt informovat Výbor SVl vždy při změnóch ve vztqhu k doné
Bl (změny ve vlastnictví, nájmu, počtu evidovaných osob apod.).

Add bod 3.
o Mgr' Beňo seznámil přítomnó s úředními hodinami Výboru, které se konají pravidelně v kanceláři

Výboru (přízemí vpravo) vždy každé úterý od 19:00 do 20:00 hod', popř. po předchozí domluvě.
Zároveň upozornil, že od měsíce dubna 2015 se úřední den přesune pravidelně na čtvrtek Ve stejnou
dobu. V tuto dobu může kdokoli vyřídit jakékoli záležitosti (včetně možnosti seznámení se s chodem
SVJ vjakémkoli typu správy). Veškeré kontakty spojené se správou SVJ obdrželi všichni vlastníci do
schránky a jsou pravidelně aktualizovány ve lývěsní tabuli u vchodu.

o předseda seznámil přítomné se složením Výboru.
o ekonomická stránka fungování Výboru vychází z bodu 8 usnesení ssv č' 4/2ot2 ze dne LL. L2.2oI2,

kdy byl pro členy Výboru schválen roční budget ve výši 180.000,- Kč. Součástí tohoto budgetu bude i

finanční ohodnocení členů Kontrolní komise (dle odpracovaných hodin vykázaných v rámci výkazů
práce). Předsedající podal návrh na zachování výše budgetu i pro rok 2075 a vyzval přítomné, aby o
návrhu hlasovali:
PRoTl_o ZDRŽELsE-o PRo - ostatní

. Mgr. Beňo informoval o změnách v členství v kontrolní komisi (v důsledku zániku členství předsedy
p. Velehradského k BJ na svoji funkci rezignoval, zároveň na svou funkci rezignovala i píČápová).

o v důsledku obou rezignací v kontrolní komisi tak zůstala pouze pí Uhlířová, na což Výbor reagoval
návrhem, zda některá z přítomných osob doplní počet členů v kontrolní komisi. Na tuto výzvu
reagovaly 2 osoby - p. Radek Vejtasa a sl. Veronika Šedivcová. Předseda vyzval přítomné, zda mají k
navrženým kandidátům připomínky, žádné vzneseny nebyly. o tomto návrhu dal předseda Výboru
SVJ hlasovat:
PRoTl-0 ZDRŽELsE-o PRo _ ostatní

o jak bylo již informováno na shromážděnívlastníků dne 27. 1-L.20L3 (viz zápis č.5/20!3), přijalVýbor
SVJ dne t'9.2oI3 rezignaci(odstoupenízedne3L.8.20].3)píVýbornéa p.Jiráka zVýboru SVJ. Dle
čl. 6 Stanov jejich členství ve Výboru SVJ zaniklo k 1' L0. 2013. V důsledku nemožnosti obsadit
členství ve Výboru nornimi 2 členy (absence kandidátů na shromáždění 27.1'.2o!3) a vdůsledku
neusnášeníschopnosti shromáždění dne 29. 12. 2oL4 (viz zápis č. 6/2oL4) zůstaly tyto funkce až do
dnešního dne neobsazeny (což však dle čl' 6 odst' 11 Stanov nevylučovalo fungování Výboru SVJ).
Zvýše uvedených důvodů bylo navrženo, aby dle čl. Vlll odst.6 Stanov byl doplněn Výbor SVJ o 2
nové členy. Výbor SVJ navrhl pí Lenku Čápovou (BJ 5]-) a pí Milenu Grossmannovou (BJ 78). Předseda
vyzval přítomné,zda mají k navrženým kandidátkám připomínky, žádné Vzneseny nebyly. o tomto
návrhu dal předsedající hlasovat:
PROTI - O ZDRŽEL sE - o PRo - ostatní

o vzhledem k předchozím zkušenostem s doplňováním členů do Výboru zároveň předseda Výboru
podal návrh, aby byl zvolen první náhradník Výboru SVJ. Na tento návrh pozitivně zareagovala pí
Monika Bílá (BJ 54). Předsedající vyzval přítomné, aby se k návrhu vyjádřili, žádné námitky nebyly
Vzneseny. o tom návrhu dal předsedající hlasovat:
PROTI - O ZDRŽEL SE - o PRo _ ostatní

o Mgr.Beňoseznámil přítomnésvýňatkemčl. lXodst. L,2a3okontrolníkomisi, jejíchpravomocech
a povinnostech a doporučil nově zvolenýrn_ členům, aby se co nejdříve sešli a dohodli se na další
spolupráci (frekvence schůzek, rozdělení pravomocí apod.). Zároveň upozornil na nutnost fungovat
a především 1x ročně Vypracovat ýroční zprávu kontrolní komise. Bohužel do dne konání r'nýroční
schůze nebyla Výboru SVJ předložena (i přes několikeré upozornění, což je např. uvedeno v bodu 5
Zápisu 5/20t3) anijedna z rnýročních zpráv od vzniku Společenství. Na tomto SSV měla být schválena
Výroční zpráva kontrolní komise za rok2oL3. Jelikož kontrolní komisí nebyla předložena, nemohl dát
předsedající pokyn k hlasování a k jejímu schválení.
HLAsoVÁNí NEPRoBĚHLo
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Usnesení 3:
V důsledku rezignace (odstoupení) z členství ve Výboru SV! pí Výborné a p. Jiráka se novými členy
Výboru SVl se staly:
Lenka čópovó, r. č.: 685428 /o!o3, bytem Jirónkovo 7738/2, Praha 6 _ Řepy.
Milena Grossmannovú, r. č.:535224/339, bytem Jirónkovo 7738/2, Proha 6 -kepy.
Na funkci člena Kontrolní komise SVt rezignovdli p. Petr Velehradský a pí Lenka čápovó.
Novými čIeny Kontrolní komise SVt se stdli:
p. Radek vejtasa a sI. Veronika šedivcová.
Všichni nově zvolení členové Výboru i Kontrolní komise prohlásili, že funkci bez výhrad přijímají.
Prvním náhradníkem Výboru SVl byla zvolena pí Monika BíIó.
Pro rok 2075 byl schválen na odměny pro členy Výboru a Kontrolní komise SVt finanční budget ve výši
780.000,- Kč, kteÚ bude mezi čIeny přiděIován dle redlně odvedené práce na základě stvrzení ve
Výkazu práce zo jednotlivý měsíc,
od měsíce dubna 2075 každý čtvrtek od 79:00 do 20:00 hod. fungují v kanceláři SVt úřední hodiny.
Výbor SVt upozornil na absenci Výročních zpróv kontrolní komise za léta 2070-2074.

Add bod 4.
o předseda obeznámil SSV, že jakékoli problémy technicko-správního rázu lze řešit přímo s předsedou

Výboru p. Tomášem Háchou nebo správcem domu p. Radkem Váňou (kontakty obdrželi všichni
vlastníci na seznamu kontaktů do schránky, zároveň visí ve vývěsní tabuli).

o předsedající upozornil přítomné, že na základě rnýběrového řízení byla uzavřena smlouva o
úklidouých službách sfou Eva Út<liay' Náplň úklidu je kdispozici vkanceláři Výboru SVJ. Někteří
přítomní si však stěžovali na nedostatečný úklid, na špatně zvolenou frekvenci úklidu (úterý a
neděle) a na zápach spojený s úklidem. Tuto situaci bude Výbor řešit a bude kontaktovat úklidovou
firmu.

o SSV bylo znovu informováno, že ekonomickou agendu od ledna 2013 převzala účetní pí Prečuchová.
Usnesení 4:
Výbor SVJ bere nq vědomí veškeré připomínky vztahující se k zajištění úklidoých stužeb fou Eva
Úaiay a bude celou situaci se zóstupcem této firmy řešit.

Add bod 5.
o předsedající informoval SSV o obsahu Výroční zprávy o činnosti SVJ za rok 2013 (připravil Mgr' Beňo)

a Výroční zprávy o hospodaření SVJ za rok 20L3 (připravil p. gílý) a s finančním stavem na bankovním
účtu SVJ' Zájemce vyzval, aby si předložené dokumenty prostudovali, což nikdo neučinil, také vyzval
přítomné, aby vznesli případné připomínky, žádné vzneseny nebyly.

o následně předsedající vyzval přítomné k hlasování o roční uzávěrce hospodařeníSVJ za rok 201-3 a o
Výročních zprávách:
PRoTl-0 ZDRŽELsE-0

Usnesení 5:
PRo - ostatní

SSV jednomyslně svým rozhodnutím schvóIilo roční uzávěrku hospodaření SVt za rok 2073 a Výroční
zpróvu o činnosti SVJ za rok 2073 a Výroční zpróvu o hospodaření SVl za rok 2073.

Add bod 6.
o předseda seznámil SSV o dosavadním hospodaření a činnosti SVJ za 1. polovinu roku 2014 (technická

správa, výběrová řízení, rekonstrukce domu a výsledky ekonomické správy).
o při projednávání tohoto bodu programu (i v návaznosti na rnýsledky jednání SSV z předchozích let) se

přítomní seznámili s následujícím:
o dokončena revize oken (2 vlny) - fa oKNA 97 (p' Duffek)
o p. Bílý jedná s firmami ohledně namÓntování předokenních sušáků
o zřízena veřejná sušárna vsuterénu domu (klíče přechodně u pí Říhové, vnejbližší

době v kanceláři Výboru)
v říjnu 2014 zajištěn Průkaz energetické náročnosti budovy (tzv. PENB) - fa V9RTEX
systém, s. r' o.

o revize hromosvodů - havarijní stav (montáž nové hromosvodnísoustavy)
o revize uýtahů - havarijnístav (platnost provozu do června 2ot5 _viz bod 7 programu)
o revitalizace kohoutů TUV a STU.
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o předseda seznámil SSV s rnýsledky reklamačního řízení revitalizace budovy fou Fireo. Bezúspěšná
snaha o domluvu se zástupci b'ývalé správcovské firmy (fa oPTlMls), která na stavbu dohlížela.
V červenci vypracován soudním znalcem (p. Bukovský} znalechý posudek, ktený byl společně
s reklamací zaslán Mč Praha 17 a fě Fireo. rvlČ Praha 17 zareagovala vryjádřením o univerzální sukcesi
z roku 2009. Fa Fireo zareagovala vyjádřením o neoprávněné reklámaci z naší strany, protože
zadavatelem byla MČ Praha 17. Předseda Výboru SVJ podal návrh na další postup, ktený bude
spočívat v podání předžalobní upomínky a následné žaloby, a dal o něm hlasovat.
PROTI - O aDRŽELsE - 449/44078 PRo - ostatní

r p. Bílý informoval přítomné o situaci, která se t'ýká pozdní fakturace rozúčtování tepla a vody (ve
prospěch Jiránkova tL37| za roky 2012 a 2013. Aby k takorr.ýmto excesům již v budoucnu
nedocházelo, byla následně v prosinci 20t4 (s účinností od 1. 1. 2015) uzavřena smlouva s SVJ

Jiránkova 1137 o rozúčtování zálohov'ých faktur a dalších podmínkách spolupráce.
o přítomní byli též seznámeni o ekonomickém stavu k 31. 12. 2oL4 a za počátek roku 2015. Výbor SVJ

informoval SSV o dlužnících a jejich dlužných částkách.
o za rok 2012 nezaplacen nedoplatek za služby - p. Houšťava a pí Kostihová (osoby nelze dohledat,

jedná se dohromady o cca 1.000,- Kč).'
r za rok 2013 nezaplacen nedoplatek ve v'ýši přes 10.000,- Kč (BJ 37, sJM Výborní). PřÍtomní byli

informováni o dosavadním postupu (opakované písemné i ústní žádosti o zaplacení, návrh na
splátkový kalendáí následné nedodržování předepsaných splátek, pokus o předžalobní smír apod.).
Přítomnými byl podán návrh, aby byla manželům Výborným zaslána předžalobní upomínka a aby byl
následným postupem podání žaloby. o tomto návrhu dal předsedající hlasovat:
PROT| - 385/22039 ZDRŽEL sE - 0 PRo - ostatní

Usnesení 6:
SSV *ým rozhodnutím schvóIilo návrh no podání předžalobní upomínky a nósledné žaloby na |u
FIREO ve vztohu k reklamaci revitalizace budovy.
SSV sým rozhodnutím schvólilo nóvrh na podóní předžalobní upomínky o nósledné žaloby na Bt 37
(manželé výborní) v důsledku nezaplacení dlužné čóstky za služby za rok 2073.

Add bod 7.
o v důsledku nevyhovujícího (dle správcovské firmy až havar'ljního} stavu současných výtahů (platnost

provozu do června 201'5), časté poruchovosti a nerentabilní situace z hlediska následných oprav
VýborSVJ přednesl návrh na rekonstrukci výtahů a vrýtahov'ých šachet.

. Mgr. Beňo informoval přítomné o nabídkoých listech jednotliuých firem, které v rámci rekonstrukce
uýtahů reagovaly na poptávku (Kone, Ctibůrek V'ýtahy, Vritahy Vaněrka a Schindler}.

o na základě nabídkových listů Mgr. Beňo připravil komparační tabulku (viz Příloha 1 Pozvánky), jejíž
součástíje i stručná předběžná ekonomická analýza.

r bohužel nebyl přítomen potřebný počet vlastníků, takže o stavebních úpravách nebylo možno dát
hlasovat.
HLAsoVÁNí NEPRoBĚHLo

o Mgr. Beňo navrhl, že dle Zákona 89/zoI2 Sb. lze v takovém případě následně postupovat dle 5 1210
a do 30 dnů od konánítohoto SSV vyvolat hlasování mimo shromáždění (tzv. ,,per rollam"), na tento
fakt byly přítomní upozorněni a seznámenis průběhem hlasování mimo zasedání.

Usnesení 7:
Pro nedostatečný počet přÍtomných SSV nemohlo hiasovot o stavebnhh úpravóch vztahujících se
k ýměně výtohťt, z tohoto důvodu bude do 3o dnů předsedou SV! lryhtóšeno hlasovóní mimo zasedání
(tzv. ,,per rollam").

Add bod 8.
o p. Bílý seznámil přítomné s plánem investic a oprav na rok 2015.
r během března 2015 bylo dokončeno v'ýběrové řízení na rekonstrukci kolárny (přÍzemí domu}, do

konce března 2015 by měla být tato rekonstrukce dokončena (včetně zabezpečení - kamerov1i
systém, bezpečnostní dveře a klíč) a během dubna 2015 zpřístupněna všem zájemcům, kteří se
v anketě z roku 2014 souhlasně vyjádřilí s uschováním jízdních kol, koloběžek a kočárků v tomto
prostoru {klíč bude distribuován Výborem zájemcům proti podpisu, kus cca 65,- až 75,. Kč.).
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r bohužel má BJ 37 (manželé Výborní) vtomto prostoru uskladněny osobnívěci, takže Vtuto chvíli
není možné prostor kolárny zpřístupnit ostatním zájemcům. P. Výborný byl na tuto skutečnost
několikrát písemně i ústně upozorňován a vyzván, aby učinil nápravu a tyto osobní věci z prostoru
kolárny vyklidil. Ač byl doporučeným dopisem ze dne 25.2.2oL5 vyzyán, aby nejpozději do 13. 3.
2015 tento prostor vyklidil, do termínu konáníSSV však tak neučinil.

o p. Hácha informoval přítomné o budoucí úpravě porostu v okolí domu (zkrácení stromů v okolí
domu, úplné vykácení křovisek v okolí domu).

Usnesení 8:
PřÍtomní byli infurmováni o dokončení kolárny o o jeiím fungovóní od dubna 2075 a o wzvání Bl 37
(SlM Výbomí) k vyklizenÍ osobních věcí 2 tohoto prostoru, což všok B! 37 i přes doponučenou ýzvu do
terminu konóní SlV neučinilo.

Add bod 9.
o p. Bílý a Mgr. Beňo seznámili přítomné s nutností úpravy Stanov tak, aby vyhovovaly náležitostem,

které ukládá Zákon č. 89/2012 Sb. a Předpis 67l2ot3 o rozúčtování služeb mezi vlastníky.
o zároveň upozornili na nutnost zúčastnit se příštího zasedání SSV, protože změna stanov musí b'ýt

notářsky ověřena a protože v důsledku neusnášeníschopnosti SSV by bylo nutné svolávat SSV
několikrát, čímž by muselo dojít k opakované platbě za služby notáře.

r Mgr' Beňo zároveň informoval přítomné, že připravil návrh domovního řádu, ktený bude nejpozději
do konce dubna 2015 vložen na webové stránky sVJ a také všem vlastním do domovních schránek,
aby se mohli kjeho obsahu a formě všichniwjádřit. Zároveň Mgr. Beňo představil návrh, aby se
domovní řád stal v budoucnu součástí Stanov.

Usnesení9:
Přítomní byli informováni o nutnosti úpravy Stanov, o možnosti vyjódřit se k nóvrhu domovního řódu.

Add bod 10.
l Výbor SVJ reagoval na připomínky, které v rámcidiskuze někteří přítomní prezentovali:

o apel na vzájemné soužití a chováníjedinců {hlučnost, odkládání předmětů na chodby,
zvyšování četnosti nepořádku v domě _ zvratky, psívrýkaly apod.}

o eliminace přítomnosti cizích osob v domě (např. bezdomovců)
o kouření v domě.

r předseda Výboru upozornil přítomné, že dým uvolňující se díky kouření v domě vždy aktivuje
protipožární čidla a hrozí nebezpečí příjezdu sborů záchranného systému. V případě této situace
bude tento výjezd vždy hradit osoba, která protipožární systém aktivovala (lze zjistit protipožárním a
kamerovrim systémem.

Usneseni 70:

55V se jednomyslně shodlo na nutnosti dodržovat podmínky vzójemného soužití o na nutnosti dbtút
pokynú, Reré se vztahujÍ k protipožórnímu swtému.

Ukončení shromáždění
o předsedající uvedl, že program SSV byl vyčerpán. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nevznesl

žádné další dotazy aní připomínky, jednání ukončil.

Zapsáno: Praha 19.3. 2015

Přílohy: 1 Pozvánka na SSV
2 Prezenční listina vlastníků
3 Listina vlastníků zapsaných v KN
4 - 17 Plné moci pověřených zástupců vlastníků
18 Substituční zmocnění MČ Praha 17 pro pí Jarešovou
19 Protokol o hlasování
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František Bílý,


