
Společensbuívlastníkri pro dům Jiránkova 113& Praha 6 Řepy

Zápis č.4l2ot2
re schůze Shromáždění vlastníků

pro dům tiránkova 113& Rraha 6 Řépy

Datum konání: 11. 1z 2012
MÍsto konání: kočárkárna v přízemí domu, Jiránkova t138l2, Praha 5 - Řupy
Čas konání: 19:fi) _ 21:30 hod.

Zaháieníshromtlždění
Předsedající SSV: Lubomír Jirák - předseda Výboru
Členové VSVJ: Adriana \lýborná - místopředsedkyně Výboru, František Bílý. Tomáš Hácha

' Předseda v'ýboru Lubomír Jirák (dá|e jen ,předseda'), který schůzi Shromáždění vlastnftů (dále jen
,,ssv") svolal. zahájil jako předsedající jďnání.

l Na základě vyhodnocení registrace počtu pfftomných vlastniků či jejich pověřených zástupců (viz
bod 1 programu) předsedajiciv'yhlásil SSV, jakožto nejlryší orgán Společenství, za usnášenischopný.

Prorram iednání(viz Pozvánka, Přloha č. 1)

1'. Prezence a registrace přítomných hlasů
z. Změny ve složení výboru {odstoupení předsedy, volba nÓvého člena}
3. Schválení roční uzávěrky hospodaření za rok 2011
4. lnformace o hospodařeníSVJ v roce 2o12 a plán investic a oprav na rok 2013 a hlasování

(zabezpečeni domu, opraw a revitaiizace v návaznosti na Žápis č' Ž/ŽóiÓ z iš. iistopadu žÓiÓ a
vywoření kanceláře a archivu Výboru SVJ}

5' Změna poslrytovatele vedení účetnictví SVJ a správy budory
6. \lýšlěilliY áňkětý - žřijšěňí sTA
7. Návrh a volba domovníka
8. Návrh a hlasování o výši odměn pro Výbor SVJ
9. Různé, diskuze

Add bod 1.
o po sečtení všech přítomných hlasů vlastníků bytových jednotek byla shledána 64,38% účast, tj.

21.586 hlasů z celkového počtu 33.531 hlasů. Viz Příloha 2 prezenční listina' Příloha 3 listina
vlastniků zapsaných v KN s vr7značením jejich jednotlivých spol. podílů a 10 plných mocí pověřených
zástupců vlastníků Příloha č. 4 až č. 13 (bytové jednotky č. 2, !6, !7, !g,2o, 22,34,45, 55 a 64}.o předseda SVJ vyzval vlastníky, aby se vyjádřili k programu jednání a aby případně navrhli změny
v pro8ramu, což nikdo neučinil. Následně proběhlo hlasování o programu jednání.

r hlasování o schválení programu jednání:
PRoTl-o ZDRŽELSE-o PRO-ostatní

o program jednání SSV bý jednomyslně přijat.
Usne*nl7:
SSV pfrJímú usnaenÍ o sclnlúbní progrumu.
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Společenství vlastníků pro dům Jiránkova 1138, Praha 6 Řepy

Add bod 2.
l předseda SVJ seznámil SSV se situací ve Výboru a se svoií rezignací na funkci předsedy Výboru SVJ.

Jako nová předsedkyně Wboru sVJ byla navržena paní Adriana Výborná {dosarradní
místopředsedkyně) a jako místopředseda pan Tomáš Hácha, dosavadní předseda nechal o návrhu
hlasovat.

o hlasování o jmenování nové předsedkyně výboru SVJ pí Adriany Výborné a místopředsedy pana
Tomáše Háchy:
PROTI -O ZDRŽELsE-o PRo-ostatní

r zároveň bylo navrženo, aby dle čl. Vlll odst. (6) Stanov byl dop|něn Výbor SVJ o nového pátého člena.
Výbor SVJ navrhl Mgr. Martina Beňa a vyrval přítomné, zda mají k navrženému kandidátovi
připomínky, žádné vzneseny nebyly. o tomto návrhu dal předseda Výboru SVJ hlasont:
PROTI.O ZDRŽEL sE -o PRo - ostatní

l/ane*ní2:
Z funke předsedy wbon, sul by, dwlún pn bbomír ttrák, nowu přeďsdkyní byla zwlena
dogvadnÍ mbtopředsedkyně paní Adrtam Výbmá a mbwředsedou byl zwlen panTomáš Hódn.
}lovým členemVýbru SVl *stale
Mgr. Martin árlňo,r. č.: 770815/1231, bytem tirónkova 1138/2, Praha 6_ Řepy.
Všiúnl nově aplenÍ denové ýboru prďtftásÍll, že funkci bavýhrvd pltiÍmalí.

Add bod 3.
o předseda důsledně obeznámil SSV shospodařením SVJ za rok 2011 a sfinančním stavem na

bankovním účtu SVJ, záiemce nechal prostudovat veškeré dokumenty yztahující se ktéto
problematice a vryzval pfftomné, aby vznesli případné připomínky, žádné veneseny nebyly.

r následně předseda vyzval přítomné k hlasoviání o roční uzávěrce hospodaření SVJ za rok 2011:
PROTI -O ZDRŽEL sE -o PRo * ostatní

Usne*ní3:
SSV Jednomyslně svým rczhdnutím sctnúltlo rútí w&těrku hospdabnÍ SVt zo rok 2077.

Add bod4.
o členové Výboru SVJ postupně seznámili SSV o dosavadním hospodařeníSVJ vroce 2012 a zámveň

seznámilipřítomné s plánem investic a opravdo konce roku 20L2a během roku 2o13.
o při projednávání tohoto bodu programu {i v návaznosti na výsledky jednání SSV z 15. listopadu 2010

- viz Zápis č'.2l20Lo| došlo kjednoznačné shodě názorů přítomných vtastníků vnásledujících
bodech:

o oprava a revitalizace zvonků
o revitalizaceelektroinstalace
o revitalizaceowětlenívespolečnýchprostorách
o vnější zabezpeč_ení dómu {mřiže, fólie, kamerový systém)
o vnitřní zabezpečení domu {mříŽe, kamerorný systém, protipožární čidla, bezpečnostní

dveře v pfudchodbičkách, uschováníberpečnostních klíčů v kanceláři sVJ)
o vyhroření kanceláře a archivu SVJ v přizemí domu $ednání Výboru SVJ, iednání

s vlastníky, ostatními klienty) s úředními hodinami pro veřejnost
o důvodY k výše uvedeným investicím byly odsouhlaseny SW již na schůzi 15. listopadu 2o10 {viz Zápis

t'. ŽlziiÓ bod ó). Ďůvodem k vytvořeni kanceiáře v přizemi domu pro potřeby Wboru ŠVl Je zvýšení
efektivity činnosti Wboru, nutnost vytvoření archiw SVJ a zefektivnění komunikace Výboru
s jednotlivými vlastníky.

o nikdo z přítomných nevzneslproti navrhovaným bodům žádnou připomínku.
r předsedající podal návrh na pověření Výboru provedením výběrového ffzení v souvislosti s ptánem

investic ve výše zmiňovaných bodech a dal pokyn ke hlasování o souhlasu snavrhovanými
invéštlčěÍnla s pověřením výburu k prováděníJědnotllwch výběrovýctt řízeních:
PROTI.O ZDRŽELsE -o PRo -ostatní



Společenstvívlastníků pro dům Jiránkova 113& Praha 6 Řepy

Usnexnl4:
SíVJednonyslněsouhíasllos plónem inlnstka opmva reútaliacívdoměvpřBtÍm kaiendóřnÍm tw
2o7!r. svým rczhodnutlm pověřib Výbor Slt, aby praněřil lnvestice ve Wtohu kprobtematie
ranitalizoe a rcvlzi stávalicího techntdcého stavu domu o ve vztahu ke{e*trrirmQšínu vnQšÍmu a
vnitřnÍmu mbzpčení domu,Ilúslďrně proved, wěravú ftzeni o prcwdl apÍanry o reúulizod donu
w výše mtíněnýú bdech. Přítomní lryJódfrIt guhias sínstdlad kamercvého cystému o s umístěním
bezpehostniú ldÍffi předl,MbÍek v kaneláfr Sll!.

Add bod 5.
r předsedající podal návrh (v návaznosti na usnesení č. 7 Zápisu č,. 2|2o1o't na pověření Výboru

provedením výběrového řízení a výběrem nového správce domu {v oblasti technické a ekonomické)
a přípravou moŽného přeÓodu od dosavadniho správce domu, firrry oPItMlS, kiinému sprárrci.

o nikdo z přítomných nerrzneslžádnou námitku, předseda dalpodnět ke hlasoviání:
PROTI -O ZDRŽEL sE -0 PRo - ostatní

UgrcsrlnÍ5:
SSV Jedrnmyslně odnuhlqstlo změnu spróvcottsttlÍ domu a prěfrb výbr ýErcm nového spróve.

Add bod 6.
o předsedaiící přftomné seznámil s výsledky ankety o zrušení sIA {50 % souhlas, 50 % nesouhlas) a

vyzval přítomné k vznesení připomínek. Někteří vlastníci vznesli dotaz, zda po zrušení STA budou i
nadále přiiímat televfzní signál. Pan Jiník je upozomil, že signál mohou přijímat i prostřednícwím
pokojové antény.

l následně dal podnět ke hlasování:

Add bod 7.
l předseda navrhl vytvořřt funkci domovnika a navrhl odměnu ve výši 2.7w,- Kč/měsíc (včetně stím

spojených nákladů} a jako náwh podal pana Michala Výbornéhq žádný z přítomných nevznesl
žádnou připominku, předseda požádal přÍtomné o hlasováni:
PROTI -O ZDRŽELsE -o

PRoTl-327 zDRŽEtsE-o
Usne*ní6:
SSV souhlasÍ * zrubnÍm SfA.

Usnesení7:
ssv tednofirygně ayanb Íunki domovníla
úguhlasilo pm Mtchalo wbmého.

PRo _ ostatní

PRo - ostatní

(vM ffilrcnrené m&ftní odrrůry) o do funke

Add bod 8.
o jelikož do konání SSV jednotliví členové Výboru Wkonávali funkci ve wém osobním volnu bez nároku

na odměnu. navrhl předseda stanovit pro Výbor odměny, ve smystu ročniho budgetu ve výši
18o.u)0,- Kč. Pfurozdělení tohoto budgetu mezi jednotlÍvé členy Výboru bude záviset na jejich
efektivitě činnosti ve ratahu k chodu SVJ. Předseda vyzval pfftomné k okomentoviíní tohoto náwhu
a ke vznesení připomínel$ což se nestalo.

o poté dal podnět k hlasování:
PROTI.O

Usnevní8:
ZDRŽEL sE _o

SSll iednonyslně schválilo zaldenÍ odnňn ptv ileny ltýboru SVt a schvóllto rcční budgď na arto
finonční kapitolu v ralg&u.

PRo_ostatnÍ
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Add bod 9.
o někeří z přÍtomných vyiádřili veřejně myšlenku na vywoření sportovně_dětské místnosti v domě a

přítomní se shodll že vňodnou místností je sušárna v suterénu domu.
o vlastníei takéž projevili zájem o znovuobnovení kolárny a kočárkámy v přízemí domu.
o dalším z námětů bylo vytvoření webov'ých stránek SVJ Jiránkorn t!38l2, na jejich tvorbě se

dobrovolně nabídl podílď pan Miroslav Růžička (b. j' č. 71) a pan František Bílý (člen Výboru).
o předseda navrhl vytvořit anketu vztahující se k těmto bodům, aby měli všichni vlastníci možnost se

k nim ryjádřÍt. Výsledky ttÉto ankety budou prezentoviíny a proiednány na da|šÍ SSV v kalendářním
roce 2013.

o předseda navrhl termín konání další SSV na podzim roku 2013 a dal o něm hlasovat:
PROTI -O ZDRŽELsE _o PRo * ostatní

Usne*ní9:
ssv nwňIo &ršÍ núměty a bfi ke ztslfrní prosďedí v ďotně a k Jednóní llýbru.
ssv jedrcnyslněuým rozhdnutÍm pilfubnávň na konónÍpřfftlhoshrcmáž&nÍm @zlm 2073.

uironĚeni shromiidBni
o předsedající uvedl že program SSV byl vyčerpán. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neyznesl

Žádné další dotary ani připomínky' jednání ukončil.

Zapsáno:
Zapsal:

Přílohy:

Praha 20. L2.2Ot2
Mgr. Martin Beňo

1 Pozvánka na SSV
2 Prezenční listina vlastn|ků
3 Listina vlastnlků zapsaných v KN
4- 13 Plné moci pověřených zástupců vlastnftů

Osv&čÍl:
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Lubomír
Předseda SVJ
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