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Zápis ze l!l. schůze shromáždění vlastníků

Datum konání: 26. dubna 2012
Čas a místo: 18:30 hod., školní jídelna ZŠ na Veronském náměstí 39L, Praha 15

Program schůze:
- prezence, seznámení s jednacími body schůze
- zpráva o plnění bodů ll. schůze shromážděnívlastníků
- finanční zpráva za rok20tt
_ zpráva KK o činnosti výboru SVJ
- platy a pracovní náplň uklízečů
- výhledové body činnosti uýboru SVJ

- diskuze
- usnesení, závěr

prezence. seznámenís iednacími bodv schŮze:
od 18:30 do 18:45 prezence, přítomno: celkem 26 vlastníků fyzicky (včetně výboru sVJ - 5 vlastníků), 1

v zastoupení (plná moc). Konstatováno, 27 vlastníků = 28,13% hlasujících vlastníků, z toho důvodu
shromáždění není usnášení schopné. Schůze shromážděnívlastníků má pouze informativní charakter.

Předseda seznámil přítomné vlastníky s programem schůze, přijato bez námitek, a zahájil schůzi.

zpróva o plněníbodů ll. SSV:
Předseda a místopředseda informovali vlastníky o průběhu, ceně a dokončení důležitých akcí v roce

2011, generálníopravastřechy(cena1,8mil KčsDPH)-hlavníbodll.schůzeshromážděnívlastníků,aoprava
havarijního stavu horizontálního rozvodu SV a TUV v suterénu budovy (cena 545 tis. Kč s DPH). Bylo
připomenuto, že body ll. ssv - oprava střechy, volba kontrolní komise a návrh z řad vlastníků na navýšení
platby do fondu oprav nebyly odhlasovány podle přijatých stanov (nebylo dosaženo potřebné hlasovací síly),
nicméně byly naplněny, protože byly v zájmu vlastníků. Přijato bez námitek.

finanční zpróva za rok 2071:
Členka výboru Jana Kofroňová informovala vlastníky o financích SVJ za období červenec - prosinec

2011 (sVJ samostatně hospodařící), podala informace kjednotliv1ím bodům finanční zprávy (každý vlastník
obdržel tuto zprávu při prezenci). Konstatovala, že hospodaření bylo vyvážené i přes relativně velké investice do
oprav objektu. Dále společně s předsedou byly objasněny důvody zvýšení platby do fondu oprav z původních
2o,- Kč/m2 na 24,- Kč/m2 až vtermínu 2. pololetí 2012 namísto od 1. 1. 2o!2. Požadovaný dokument byl 4x
předán BD Pragostav, k pí. Žánové se dostal až ten poslední, který převzala osobně od předsedy a členky
výboru. Předseda dále podal informaci o neplatičích - vlastník 380/03 má exekuci na BJ, kadeřnictví v 380 je ve
výpovědi, dluží k dnešku cca !7 tis. Kč na nájemném, nebude_li dluh vyrovnán do 30. 6. 12, další smlouva
nebude uzavřena. Vzhledem k 23 Vlastníkům, kteří mají na svou Bj dané zástavní právo (z toho 1 exekuční), není
možné si v současné ani blízké době vzít úvěr na realizaci zateplení domu. Finanční náročnost, při použití nyní
již zastaralé technologie, se pohybuje nad hranicí 16 mil. Kč, s použitím nových technologiíje to ještě o cca 2
mil. Kč více. Přijato s pochopením a bez námitek.

zpróva KK o činnosti vÝboru SVJ:
Členka KK lng. Hlavičková přednesla zprávu o činnosti KK při kontrole výboru SVJ (zápisy č. 1 až 3

k nahlédnutív kanceláři vriboru), důraz byl kladen hlavně na finance a informovanost vlastníků. lng. Hlavičková
vyzvala výbor SVJ, aby vysvětlil 3 faktury v celkové hodnotě 45 tis. Kč za čištění odpadů v objektu SVJ vystavené
firmou Samohýl v roce 2011. Předseda s místopředsedou podali toto vysvětlení: neužívaný nebytový prostor
v přízemí vchodu 379 firmy Samohýl byl vybrán výborem jako budoucí kancelář výboru SVJ namísto dosud
používané místnosti č. 4 (mandlovny) v suterénu 380. Nebytový prostor firmy Samohýl byl stavebně upraven a
renovován (místnost záchod + sprchov1i kout, no47 rozvod el. energie, nové osvětlení + zásuvky, nové topné
těleso + měděná instalace, zátěžový koberec)' Nájemník požadoval za tyto úpravy odstupné ve rnýši 80 tis. Kč,
s výborem SVJ nakonec bylo dohodnuta částka 45 tis. Kč, rozložená do tří faktur za čištění odpadů. Navrhovaný
způsob platby odstupného byl účetně nejjednoduššía nejschůdnější. Tento způsob platby rozhodně odmítl člen
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výboru Jiří Brabec. ostatní členové rniboru jej odsouhlasili. Současná hodnota úprav včetně práce je jistě vyšší

nebo minimálně srovnatelná se zaplacenou částkou, kancelář ani vybavení není majetkem výboru SVJ, ale

celého SVJ a pokud tento prostor bude dán k dispozici ke komerčnímu využití, bude tato částka zohledněna.

Vysvětlení bylo přijato s pochopením a bez námitek.
Dále lng' Hlavičková oznámila změnu složení kontrolní komise; p. Vocásek písemně oznámil svůj

odchod z KK pro pracovnívytíženost, lng. Hlavičková oslovila pí. Dvořákovou a ta se členstvím v KK souhlasila.

Během referátu lng. Hlavičkové odešel jeden vlastník.

Problematiku informovanosti vysvětlil předseda: na všech nástěnkách je umístěna mailová adresa,

kam je možno zasílat názory, námitky, stížnosti atd., dále je trvale inzerována poštovní schránka u vchodu 379

se stejným účelem. Za dobu 1 roku se na výbor obrátili mailem 3 vlastníci, přes schránku nikdo (anonymní lístky

byly hozeny do koše). Webové stránky byly zastaveny, byly mnohokrát napadeny a nebyly aktivně používány

(celkem cca 500 přístupů). Zavedené lNFo dny (2x do měsíce), nebyly využity vůbec i přesto, že o nich byla

informace v zápisu ze schůze výboru SVJ), byly pozastaveny. Do budoucna budou ]_x měsíčně a datum bude

viditelně inzerován nejen na nástěnkách, ale i na výloze kanceláře. Diskuze na toto téma byla přesunuta do

bodu diskuze.

platv a pracovní náplň uklízečů:
Vzhledem k nejednotnosti názoru 1 člena výboru a členky KK s názorem výboru SV] okolo výše platů

uklízečů, byl tento bod zařazen na pořad jednání schůze shromáždění vlastníků. Čtyři členové výboru jsou toho

názoru, že o výši platu uklízečů může rozhodnout pouze shromáždění vlastníků. Protože tato schůze není

usnášení schopna, nemůže ani rozhodnout o výši platu uklízečů. Předseda podal informaci o úpravě

současného platu uklízečů výborem SVJ takto: ze současné celkové částky bude 20% bráno jako pohyblivá

složka; budou-li vlastníci s úklidem nespokojeni, dotyčnému uklízeči bude 20% odebráno, budou-li spokojeni,

plat zůstane stejný, bude-lizapotřebívyjímečného úklidu, bude dotyčnému uklízeči20% přidáno jako odměna.

Jinak se současná výše platu uklízečů nemění. Dále byl vysvětlen rozdíl platu p. Voseckého a ostatních uklízečů:

p. Vosecký je oSVČ, jeho plat je navýšen pouze o tu částku, kterou by SVJ muselo odvést na daních jako u

zaměstnaných uklízečů. Částka 9oo,- Kč přiznaná a odsouhlasená ještě v době HS703 je za úklid okolo popelnic.

Vysvětlení bylo přijato bez námitek.

vÝhledové bodv činnosti vÝboru SVJ:
Předseda seznámil vlastníky s plánem akcí na období 2012-2oL3 - rniměna stávajících měřidel tepla za

digitální s dálkovým odečtem, event. spojení s výměnou vodoměrů SV a TUV rovněž za digitální s dálkovým

odečtem. V současné době je akce ve stadiu zjišťování cen u 5 firem. Přepokládaná investice se podle zjištěných

údajů pohybuje od 250 do 400 tis. Kč. Podrobnosti budou publikovány do konce května. Další akce jsou schody

na západní straně domu' V současné době se whledávají vhodné stavební firmy. Zatím není známa ani

orientační výše investice. V souvislosti s nov1imi schody - kovové roštové stupně předseda zmínil fakt, že SVJ

patří pozemek pouze pod objektem (obrys obdélníku), půda na které jsou podesty, schody přístupové chodníky

i travnaté plochy nejsou v držení SVJ. Nové schody budou jako stavba, nikoli rekonstrukce nebo oprava, bude

tedy zapotřebí souhlasu majitele pozemku. Předseda s místopředsedou připravují jednání s majitelem/-li

pozemků o odkoupení nebo dlouhodobém pronájmu za symbolický nájem. Na období 2ot4-2ot5 plánuje výbor

SVJ výměnu horizontálních rozvodů SV a TUV, pokud nastane série malých havárií rozvodů, bude tato uiměna
provedena v nejkratším možném termínu jako oprava havarijního stavu. Výbor vzal na vědomí návrh z řad

vlastníků na v1iměnu zábradlí na balkónech. Předseda na závěr oznámil možnost nákupu samozamykacích

zámků ke vchodovým dveřím - termín 2015, dle finančních možností SVJ.

V průběhu bodu odešel jeden vlastník.

diskuze:
V diskuzi byl probírán problém lNFo dnů, které lýbor SVJ v letošním roce zavedl a které nebyly nikým

využity (období únor-březen). lnformační dny byly odsouhlaseny na schůzi výboru SVJ, kompletní zápis schůze

byl vyvěšen na nástěnkách. Vlastníci, ti kteříměli a majízájem, informace dostávají. Nové lNFo dnyvýbor bude

realizovat 1x měsíčně vkanceláři SVJ. Na žádost lng. Hlavičkové budou tyto dny anoncovány samostatně na

nástěnkách a ještě ve v1iloze kanceláře. Problematika informací na webolých stránkách byla vysvětlena znovu

předsedou a požadavek na diskuzní fórum narazil na problematiku přístupu a (placeného) správcování Íóra.

Vzhledem k četnosti zájmu přes mail výbor považuje web v současné době za předčasný a komunikaci mailem

za dostačující' Dále byla probrána rekonstrukce schodů, výbor zatím nemá k dispozici informace ani o

orientační ceně, vlastníci budou informováni o podrobnostech v době, kdy rnýbor bude mít k dispozici finanční,
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majetkové i stavební informace v souvislosti se stavbou schodů. Rozsah stavby: na podestách budou položeny

betonové protiskluzové dlaždice, staré schodiště bude zbouráno, nové bude z kovových roštových stupňů,

uvažuje se o prodloužení schodiště o dva stupně pro pohodlnější rnýstup nejen pro maminky s kočárky, ale také
pro starší obyvatele, součástí bude i nové zábradlí.

usnesení^ zóvěr:
Vzhledem k tomu, že shromáždění není usnášení schopné, předseda schůzi ukončil bez usnesení pouze

s konstatováním, že zápis bude uveřejněn do 14 dnů od konání schůze. Schůze ukončena ve 20:30 hod.,

přítomno 24 vlastníků, zápis provedl předseda.

Zapsal: Adolf Bartoš
předseda SVJ

Ruční zápis: 26.4'20L2
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