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Notářský zápis
sepsaný v notářské kanceliiři JUDr. Radima Drášila, notríře v Praze, umístěné v budově
na adrese Praha 4, Na Pankráci 11' dne 17. 6. 2011, sloly sedmnáctého června roku
dvou tisícíhojedenáctého, jmenovaným notářem.

Svolavatel shromráždění Společenství vlastníkůjednotek domu Jablonecká 698-71l
se sídlem Praha 9, Jablonecká '704122, dosud nezapsaného v rej stříku společenství
vlastníků jednotek, totiž jménem družstva Stavební býové družstvo ''SEVERNI
MĚSTO" Ing. Ivona Fričovská, předseda představenstva a pan Milan Braniš,
místopředseda představenstva, požáda|i mne JUDr. Radima Drášila, notáře v Praze,
abych byl osobně přítomen konání shromáždění vlasbríků jednotek a r,ydal

osvědčení
průběhu
shromáždění
vlastníků J ednotek
osvědčuji timto, že z

Za prv

é:

Shromáždění řízené svolavatelem
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Svolavatelshromiíždění,totižjménemdruŽstvaStavebníbytovédružstvo,,SEVERNI
sídlem Praha 8, Bohnice, Lodžská 5ó8' IČ OO0 34720' zapsaného
Dr XCVIII'
.r,
out oanirn rej stříku lred"njm Městským soudem v Praze v oddílu
1950' bydliště Praha 8'
vloŽce čísla541,Ing. lvona Fričovská, Áarozená 28' dubna
piš"e'a-+ió' pr"áseja predstavenstva, dne 12. května 201.'l v 18:27 hodin ve velkém
druhém nadzemním podlažíbudolry na
.í' ,'r"r,'-i*,o domu'LÁDVÍ.. umístěném vezahájil
konání shromáždění Společenství
pr"r'" 8, Kobylisy' Burešova 166112,
"í*r"
dom,'-Jublonecká 698-711 se sídlem Praha 9, Jablonecká704122,

r'aršro" se

;i;Ňků;;d";r"k
ao*d

''"á.-eho

v rej stříku společenství vlastníků jednotek'--_---_----_---

a mne osvědčujícíhonotáře-a
Svolavatel přivítal všechny přítomnéčleny společenství
podle
prJiarir' je přítomen je neuvedený po8et členů- osobně nebo v zastoupení
shromáŽdění
ti.tňy , ti., !e ďe prohlásení svolavatele byly pozvánky na
hlasů'-_
íáa'e á"-e""v představil nevolené osoby, pověřené sčítáním
"

;;;;;

j e shromažděníschopno.se
Svolavatel zdírazni|, že podle stanov s odvoláním na zákon oÁ
hlasů všech vlastníků
p"r."a přítomni členovéspolečenstvímají přes 50
"''áa"i'
jednotek

kteří mají spoluvlastnické
Svolavatel konstatoval, že Ze staprocent členůspolečenství'
jsou přítomni
částech dámu, představujicich 2,569'924 hiasy'
tedy
ir"'"'"e spol"č"nrt rí mající1,645.i04 hlasy, což předstawje 64'03 Yo'
konstatoval, Že shromráždění je usnášeníschopné'__---_----_---_

ilily;;ňi"čných

bude veřejné a
Svolavatel oznénrilčlenůmspolečenství,Že hlasování na shromáždění
;le;;;J společenstvíbudou hlasovat na jeho ýzvu a výzvu zepředsedajícího
šesti barev,
počtem hlasů vjedné
;;;;"J"",í; ruky, držíclístek suvedeným
ááp"''a";i.i'"riťosti podlahovó plochy jednotky ve vlastnictví člena společenství.-----

shromáždění' které
Svolavatel připomenul přítomným členůmspolečenstvíprogram
se koná dne 12. května 2011 o tomto obsahu:
1. Zahájeni Shromáždění v 18.00, vyhlášení programu Shromáždění
_--_----_--_
2. Volba předsedajícího a zapisovatele
podkladech) ---.
:. s.r'uar"ni změri stanov (změny jsou uvedené v přiložených

+' vottu členůvýboru
v přiložených podkladech)

sVJ'á elen:

i.T"ň'ai.]"r ůse prispevni na

Kontrolní komise (kandidátní listina je

(návrh
sprár.u domu včetně dlouhodobě přijaté zálohy

usnesení je uveden v přiloŽených podkladech)

;:'š;úfu
podkladech)

-l----l-

- -:--_--------

je
výše oďměn členu orgánů SVJ (návrh usnesení uveden vpřiloŽených
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7. Schvá1ení způsobu ročníhorozúčtovánícen sluŽeb a příspěvků na správu domu,
jejich výčtovánía vypořádaní (návrh usnesení je uveden v přiložených podkladech) 8.

Útoty pro Výbor

a

vlastníky (návrh usnesení je uveden v přiložených podkladech) -

9. Různéa závěr

Svolavatel zdtraznil, Že k přijetí všech předpokládaných usnesení je podle stanov
s odvoláním na zékon zapotřebí více jak 50 7o hlasů přítomných členůspolečenství
s výjimkou předpokládaného usnesení o změnách obsahu zakladatelského dokumentu
společenství, k němuŽ je zapotřebí tří čtvrtinovévětšiny hlasů přítomných členů
společenství a předpokládaného usnesení o volbách členůdo výboru společenství,
k němužje zapoÍiebí více jak 50 7o hlasů všech členůspolečenství.----------------------

Nato svolavatel konstatovai, že bod 1. programu byl vyčerprína prohlásil první
shromáŽděn i za zahájené.-----

Svolavatel přistoupil k bodu 2. programu a přednesl přítomným členůmspolečenství
návrh svolavatele na kandidáta na předsedajícího shromáždění, a to -----------------_----Ing. Michala Fiirbachera, člena spoleěenství,

kteý

se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasil.

Protože nikdo z členůspolečenství protinávrh nevznesl, svolavatel přednesl svůj nálrh,
aby se shromáždění usneslo dne 12. května 2011 takto:-----_

I. Zvolilo Ing. Michala Fiirbachera, narozeného 2. óewna 1975, bydliště Jablonecká
702l18,Praha 9, Prosek, do funkce předsedaiícího shromáždění._
Svolavatel
svolavatele

_

vyzval členy společenství,aby hlasovali o předneseném

návrhu

Po hlasovrání svolavatel oznámil přítomným, že přednesený návrh svolavate1e byl
pÍtjat za účastivšech přítomných hlasů 1,565.640 hlasy pro, představujících 95'14 %'
proti bylo 6'758 hlasů' předstar,ujících 0,41 % a hlasovžni se zdrže|o 73.122 hlasy
'
pÍedstasljici 4,44 %o.

ProtoŽe nikdo z členůspolečenství proti rozhodnutí shromáždění nenamítal, svolavatel
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pokračoval v bodu 2. programu a přednesl přítomným členůmspolečenstvínávrh
svolavatele na kandidáta do funkce zapisovatele, a to:--'----------Ing. Vojtěcha Shitzka, člena společenství,

který se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasil.
Protože nikdo z členůspolečenství protinávrh nevznesl, svolavatel přednesl svůj náwh,
aby se první shromáždění usneslo dne 12. května 2011 takto:------:-----

II. Zvolilo Ing. Vojtěcha Stritzko, narozeného 6. bíezna 1980' bydliště Zahradni 127,
Mšeno, Mšeno u Mělníka, do funkce zapisovatele shromáždění.-_-__-Svolavatel
svolavatele.

vyzval členy společenství,aby hlasovali o předneseném

návrhu

Po hlasování svolavatel oznžmil přítomným, že přednesený návrh svolavatele byl
pÍ|1aÍza úóasti všech přítomných hlasů I'618.472 hlasy pro, předstalující 98'35 %'
%.------------nikdo nebyl proti a hlasování se zdrŽelo 27 .032 hlasy, představující l

'64

Protože nikdo z členůspolečenství proti rozhodnutí shromiiždění nenamítal, svolavatel
předal slovo Zvolenému předsedajícímu.

7a drlhé:.
Shromáždění řízenépředsedajícím
Předsedající sbromáždění, totiŽ Ing' Michal Fiirbacher se ujal slova
k následuj ícímbodům programu.

a

přistoupil

1. Předal slovo paní Marcele Zábranské, č1enu společenství,která přistoupila
3. programu.----

k

bodu
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2. Předal slovo panu Jiřímu Knotkovi, členu společenství,kteý namítl proti tomu, že
nebylo hlasováno o programu a vznesl námitky i k obsahu j ednotlivých bodů programu
s Íím,že předal své námitky v písemné formě k rukám předsedajícího shromaŽdění.-_
3. Vrátil slovo paní Marcele Zábtanské, členu společenswí,která seznámila přítomné
členy společenstvís obsahem návrhu na změnu a doplnění stanov od některých
nejmenovaných členůspolečenství,který měli moŽnost si prostudovat předem' neboť
byl přílohou pozvánky a seznrlrnila j e se zněním dodatečnézměny a doplňku ve článku
7. ShromáŽdění", odst. (7.1 0) návrhu přečtenímjeho obsahu.---_-',Č1.

4. Předal slovo panu Jiřímu Knotkovi, členu společenství, který přednesl svůj návrh na

změnu a doplnění stanov společenstvíve znění jeho písemných námitek obsaŽených
v listině q'dané pod třemi body 1)' 2) a 3) ze dne 12' května 2011, kterou předem
doručil předsedajícímu shromáŽdění.

5. Předal slovo paní Lucii Řezníkové, členu společenství,která vyjádřila svůj názor
k návrhu od pana Jiřího Knotka.

ó. oznámil, že právě odešel jeden nejmenovaný člen společenství, což má vliv na
usnášeníschopnost tohoto shromríŽdění. Stalo se tak v 19:21 hodin.---

7. Prohlásil, že přítomen je neuvedený počet členůosobně či v zastoupení podle

prezenčnílistíny.

8. Konstatoval, že ze sÍa procent členůspolečenství,kteří mají spoluvlastnické podíly
na společných částech domu, představujících 2,569.924 hlasy, jsou přítomni členové
společenstvíma1ici 1,638.746 hlasů, což představuje 63'77 %, tedy konstatoval, že
shromáŽdění je usnášeníschopné.

9. Přednesl nálrh od pana Jiřího Knotka, člena společenství, aby se shromáždění
usneslo dne 12' května 201

1

takto:-------------

III. Změnilo a doplnilo zakladatelský dokument společenstvívlastníků jednotek,
obsažený ve stanovách schválených dne 2. dubna 2003 tak,

1)

že-__-__-

ve článku 'Članek 6 orgány společenství'', odstavci 6.2, písmeno a) nově zní:-------
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,,členem orgánu můžebýt pouze vlastník byové jednotky v domě, starší l 8 let, který j e
plně způsobilý k právním úkonůma je bezúhonný ve smyslu zákona o Živnostenském
podnikání a nedlužíspolečenství věcné ani finančníplnění."

2) ve článku "Článek 7 ShromaŽdění'' odstavci 7.2, písmeno l) nově zní:

,,o realizaci oprarry, nebo rekonstrukce domu přesahující rozpočtovou hodnotu
150.000'- Kč"'
3) ve člrínku'Člrinek 8

Výbor'', odstavci

8' 10 se

vkládá nové písmeno g)' jež zru:_--_

,,zápis z jednáni výboru bude vyvěšeďzveřej něn na místech tomu určených do 1 0 dnů
od konríní jednríní."
4) ve článku ''Člií''"tg Kontrolní komise'', odstavci 9.7 věta první nově zni;------------

,,Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc'"

5) ve článku'Članet11 Práva a povinnosti člena společenství'', odstavci 11.2 se
vkládá nové písm eno o)' jež zníipronajímajícíbytovou jednotku zajistí, že nájemce nepronajme tuto bytovou
',vlastník
jednotku dále."

6) ve článku ''Čt'i''"k 11 Práva a povinnosti člena společenství'',odstavci

11.4,

písmeno c) nově zní:_--_

,,změny při provádění rekonstrukce rozvodů médií'pokud se nejedná
jednotky,"

o

bytové

10. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvížádný protinávrh nevznesl, vyzval členy
společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od pana Jiřího Knotka, člena
společenství'

11. Po hlasováni oznámil přítomným, Že přednesený návrh od pana Jiřího Knotka,
člena společenstvínebyl přijat ve všech arabských číslechnajednou za účastivšech
přítomných hlasů 567.53 1 hlasem pro, představující 34'63 %, proti bylo 741.208 hlasů'
představujících 45,23 %o ahlasování se zdrželo 344.303 hlasy' představující 2I'0I %.--

12, oznel.ntl, že právé odešli nejmenovani členovéspolečenství,coŽ má
usnášeníschopnost tohoto shromáždění. Stalo se tak v 19:40 hodin.---

vliv

na
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13. Prohlásil, Že přítomen
prezenční listiny.

je neuvedený počet členůosobně či v zastoupení podle

14. Konstatoval, Že ze sta procent členůspolečenství, kteří mají spoluvlastnické podíly

na společných částech domu, představujících 2'569.924 hlasy, jsou přítomni členové
společenstvímajíci 1,621 .17 0 hlasů, což představuje 63
%' tedy konstatoval, že
'08
j
shromiíŽdění e usnášeníschopné

15. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí skomrížděnínenamítal,
přednesl návrh od některých nejmenovaných členůspolečenství,aby se shromáždění
usneslo dne 12. května 201

1

takto:

IV. Změnilo a doplnilo zakladatelský dokument společenství vlastníkůjednote\
obsďený ve stanovách dne 2. dubna 2003 tak, že:---_l) nadpis nově zní:

,,sTANovY sPoLEČENsTvÍ PRo DŮM JABLoNECKÁ

ó9s-711,

PRosEK

Duben 2003 ve znění změn květen 2011"
2) ve članku ''článek 1 Obchodní

firma a právní forma'', odstavec

1.1 nově zní:_--_

,,obchodní firma společenstvíje: Společenstvípro dům Jablonecká 698-711, Prosek"
3) ve

článku,,článek 3 Vznik společenství", odstavec 3.1 nově zní:

vlastníkůjednotek (dále jen společenství) je právnickou osobou, která
',Společenství
vznikla dne 30.10 '2002 na zríkladě ziťr.ona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a která je
způsobilá r,ykonávat práva a zayazovat se pouze ve všech věcech spojených se
správou, provozem a opravami spoiečných částídomu č.p. 698 aŽ 71I, včetné
pozemku, vše na katastrálním uzemi Prosek a listu vlastnictví č. 570 (dále.ien domu)."
4) ve článku ,'článek 5 Správa dornu a posk7tování služeb", odstavci 5.1, písmeno
d) nově zní:----

revizi a optav technických zaÍizení' rozvodů plynu, rozvodů elektrické
',zajišťovění
energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla
a teplé uŽitkové vody, hromosvodů, vzduchotechniky a výtahů, případně dalších
čin-rro stí, "

Strana osmá.

5) ve článku,,článek 5 Správa domu a poskytování služeb", odstavci 5.1, písmeno
g) nově zní:--:-

jednotek na náklady spojené se správou
,,zajišťovanívedení evidence plateb vlastníků
áoňu' popřípadě dalšíchprostředků, které jsou z rczhodntÍíorgánů společenství
vybírany."
6) ve

článku,,článek ó orgány společenství"se bez náhrady vypouštíodstavec 6.7--

7) ve člrÍ:ku,očIánek6 orgány spo|eěenství" se dosavadní odstavec 6.8 nově
označuje 6.7 a jinak ztlsÍává beze zmén-

8) ve článku ,,článek 6 orgány společenství"se dosavadní odstavec 6.9 nově
označuje 6.8

a

jinak z'Ílstávábeze zmén'

9) ve článku ,,č|ánek 6 orgány společenství.,se dosavadní odstavec 6.10 nově
označuje 6.9 ajinak zůslává beze změn.
článku.,článek 6 orgány společenství", odstavec 6.10 nově zní:
,'Za ólena orgánu, který odstoupil, byl odvolán, nebo v případě úmrtí,nastoupí
10) ve

neprodleně do výkonu funkce náhradník."

11) ve Čtiinku.,článek6 orgány společenství" se dosavadní odstavec 6.12 nově
označuje 6.1 1 a jinak zůstáyábeze změn.
12) ve článku,,Čtánek ? Shromážděníoo, odstavci 7.2' písmeno d) nově zní:_-------_--

,,volba náhradníků za člena výboru a náhradníků za člena kontrolní komise,"

t3) ve članku,,čtánek7 Shromáždění", odstavec 7.10 nově zní:

je

společenstvíoprávněno sjednat smlouvu o
iástavním prár,u kjednotce včetně příslušných spo1uvlastnických podílůna společných
částech domu, a to k Zajištěnípohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na
náklady spojené se správou domu. K přijetí rozhodnutí o tom, zda budou uzavřeny
právu kjednotkám, je zapotÍebí říčtvrtinovévětšiny h1asů
smlourry o
'ástavním
přítomných vlastníků."

,,Se souhlasem vlastníka jednotky

14) ve článku ,,článek 7 Shromáždění,,' se mezi dosavadní odstavce
vkládá nový odstavec 7 .12, jež zni:

7

.1I a 7 .I2
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,,K přijetí usnesení o plánu modemizace, rekonstrukce' stavebních úprav a oprav
společných částídomu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost
spoluvlastnických podílů,je zapotřebí tříčtvrtinovévětšiny hlasů všech vlastníků."
15) ve člrínku,očlánek 7 Shromáždění", se dosavadní odstavec 'J.12 nové označuje
7.13 ajinak zilsÍává beze změn.-----------16) ve článku ,,článek 7 Shromáždění", se dosavadní odstavec 7.13 nově označuje
.I4 a iinak ztlstávábeze změn.------------

'I

17) ve

článku,'článek7 Shromáždění"' se vkládá nový odstavec 7.l5, jež zni--------

,'Zápis z 1ednání shromtížděníse zveřejní ve qy'věskách jednotlivých vchodů a bude
k dispozici včetně příloh v kanceláři výboru nejpozději do 10 dnů po shromiZdění."
18) ve

člántu,,Clánek

8 Výbor'o, odstavci 8.1, věta druhá nově zní:

,,Výbor je pětičlenný, k prvnímu ustavení společenství postačíalespoň tříčlenný."

l9) ve

člrílrrku,'článet 8

Výbor". odstavec

8.4 nově zní:

,,Za výbor jedná navenek předseda výboru, místopředseda, nebo výborem písemně
pověřený člen výboru. Jde-1i o písemný právní úkon, musí bý podepsrín předsedou
v,ýboru a dalšímčlenem výboru, v nepřítomnosti předsedy místopředsedou a dalším
členem výboru."
20) ve článku ,,čtánek 8 Výboro', odstavec 8.5 nově zní:

,,Výbor je funkčníi v období, kdy není plně obsazen. V případě, Že počet členůbude
menšíneŽ tři, je výbor povinen neprodieně svolat shromáždění za účelemdoplnění
členůvýboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho
nesouhlas s přijatým usnesením, popřípadě i důvody tohoto nesouhlasu."
21) ve článku ,,článek 8 Výbor", se mezi dosavadní odstavce 8.6 a 8.7 vkládaj í nové
tři pododstavce, jeŽ zní:
,,8.6.1 Pokud kandidoval a bude zvolen většípočet, neŽ je ve výboru volných míst,
rozhodne počet získaných hlasů, nadpočetníse stanou, pokud s tím budou souhlasit'
nríhradníky za člena výboru."

,,8.6.2 Kandidát na náhradníka za člena výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj
nadpolovičnívětšina hlasů všech vlastníků. Mandát nahradníka končíspolečně
s funkčnímobdobím výboru."
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,,8.6.3 Uvolnili se místo člena výboru, postoupí na jeho místo ten náhradník, kteqý
získal při volbě největší počet hlasů."
22) ve článku ,,článek 8

Výbor", odstavci 8.9, písmeno a) nově zní:

,jedná a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu, které nej sou ve výlučné
pravomoci shromráždění nebo pokud si je shromaŽdění usnesením nevybradilo,"
23) ve

članku,,článek 8 Výbor", odstavci

8.9, písmeno e) nově zní:

,,odpovídá za vedeni písemností, vedení evidence členství'zápisi ze shromáždění,
usnesení apod.,"
24) ve

člrinku,,článek 8 Výbor", odstavci

8.9, písmeno i) nově zní:

,,činíopatření k zajištění úhrady dlúůvlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje
spojené se správou, údrŽbou a opravami domu a zá\oh na služby a jménem
společenství včas vymáhá povinnosti uloŽené členůmspolečenství,"
25) ve článku,,článek 8 Výbor", odstavci 8.10 se za dosavadní písmeno Í) vkládá
nové písmeno g). jeŽ zníj-----,,zápis z jednáni výboru bude vywěšeďzveřejněn na místech tomu určených do 10 dnů
od konání jednání'"

Kontrolní komise"' odstavec 9 -2 nově zní:
,,Funkčníobdobí kontrolní komise je tři roky a počínádnem jejího zvolení. První
zasedáni kontrolní komise svolává její nej starší člen, který také řídíjejí zasedaní do
zvolení předsedy. o způsobu svolávání kontrolní komise platí obdobně odstavce 8.7 a
26) ve čIánku ,,článet 9

8.8, platné pro

27) ve

výbor."

článku,,Článek9 Kontrolní komise'o, odstavec 9.3 nově zní:

,,Kontrolní komise je tří členná a voli ze svých členůpředsedu. Za kontrolní komisi
jedná navenek předseda, případně písemně pověřený člen kontrolní komise."
28) ve článku ,,Článek 9

Kontrolní komise'(' odstavec 9.4 nově zní:

,,Kontrolní komise je funtčníi v období, kdy není plně obsazena. Požádá-li o to člen
kontrolní komise, musí bý do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým
usnesením, popřípadě i důvody tohoto nesouhlasu."
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29) ve článku ,,Článek 9 Kontrolní komise", se mezi dosavadní odstavec 9.5 a 9.6
vk1ádaj í nové tři pododst avce , jež zní'.
je
,'9.5.1 Pokud kandidoval a bude zvolen většípočet, než v kontrolní komisi volných
míst, rozhodne počet získaných hlasů, nadpočetníse stanou, pokud s tím budou
souhlasit, náhradníky za člena kontrolní komise."

je zvolen, hlasuje-li pro něj
nadpolovičnívětšina hlasů přítomných vlastníků.Mandát niihradníka končíspolečně
,,9.5.2 Kandidát na náhradníka za é|ena kontrolní komise
s

funkčnímobdobím kontroiní komise."

se místo člena kontrolní komise, postoupí na jeho místo ten nráhradník,

,,9.5.3

Uvolnlli

30) ve

článku,,článek 9 Kontrolní komise", odstavci 9.7, písmeno g) nově

který získal při volbě největší počet hlasů."

zní:----

jednáni kontrolní
,,kopii zápisu předá výboru do 10 dnů ode dne konrání schůze, zápis z
tomise bude vyvěšeďzveřejněn na místech tomu určených do 10 dnů od konání
.iednaní."
31) ve článku ,,článek 9

Kontrolní komise'o, odstavec

9.9 nově zní:

případě je
,,Kontrolní komise je oprávněna pozastavit rozhodnutí výboru. V takovém
povinen výbor svolat shromáždění k projednání pozastaveného rozhodnutí tak, aby se
sešlo do 30 dnů ode dne pozastavení."

l0 Vznik členstvi' evidence ělenů společenstvi", odstavec
32) ve članku
',článek
l 0.1 nově zní:
,,Čieny společenstvíse stávají fyzické a práVnické osoby, které nabyly vlastnictví
jednotky v domě, a to dnem vzniku společenstvínebo dnem nabyí vlastnictví
jednotky."
33) ve článku ,,článet< 10
I0.2 nové zni:

Yznik čIenství,evidence členůspolečenstvi'o, odstavec

,,Členstvíve společenstvívzniká a zaniká současně s převodem nebo přechodem
vlastnictví jednotky. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo
manželé, kteří mají jednotku ve společnémjmění manŽelů. Mají jako společníčlenové
postavení vlastníka jednotky a mají právo na schůzi hlasovat jako jeden vlastník,
prieemz váha hlasu je nedělitelná. Každý člen společenstvímá právo na zríkladě plné
moci se nechat zastupovat. Plná moc musí bý písemná, podpis úředně ověřen a musí
j
b:ýt přesně uvedeno, čeho se plná moc týká. V případech spoluvlastnictví ednotky
v SJM postačína shromáŽdění účastjednohoz manŽelltt;'
34) ve článku ,,článek 10 Vznik čIenství,evidence členůspolečenství", odstavec
10.3 nově zní:
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,,Seznam členůje veden a aktualizován v knize členůspolečenství.Do knihy členů
společenství se zapisuje kromě údajůz katastru nemovitostí zejména datum narození a
doručovací adresa, popř. jiné kontaktní údaje."
35) ve článku ,,článek 11 Práva a povinnosti člena společenství",odstavci 11.2 se
za dosavadní písmeno n) vkládá nové písmeno o), jež zni:_:*

,'vlastník obyvající 10. poschodí je povinen umožnit, případně provést během topného
období odvzdušnění topné soustavy, aby nebylo narušeno výápění bytů v nižších
patrech."
36) ve

člrínku,,článek12 Zánik členstvíve společenstvíoo, odstavec I2.2 nově zni---

,,Společnéčlenstvíve společenství zaniká a mění se na členstvídnem, kdy se zapíše
změna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučnévlastnictví jediného člena
společenstvído katastru nemovitostí, tuto zrněnu je povinen člen společenství
neprodieně oznámit výboru."

37) ve článku,,čHnek 13 Úhrada nákladů spojených se správou domu a úhrada
za služby", odstavec 13.3 nově zní:
,,Nerryčerpaný zůstatek na zá|ohách na opravy' rekonstrukce a modemizace domu se s

jednotlivými členy společenství nevypořádává a převádí se do následujícího roku.
Všechny ostatní položky záloh na správu domu se vypořádaj í společně se zálohami na
služby a způsobem popsaným v čl. 13'4'"
38) ve článku ,,článek 14 Hospodaření společenství"se dosavadní pododstavec
14.3.1 nově označuje jako odstavec 14.3 a jinak zůstávábeze změn.-----------39) ve člrínku,,článek14 Hospodaření společenství"se dosavadní pododstavec
14.3.2 nově omačuje jako odstavec 14.4 a jinak ztlstávábeze změn.__-_-------40) ve článku ,,článek 16

Ustanovení společná a závérečná", odstavec 16.1 nově

zni:

,,V případě, že někÍeréustanovení těchto stanov se, ať už vzhledem k platnému

právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinnýmnebo
spomým anebo některé ustanovení chybí, zustávají ostatní ustanovení stanov touto
skutečnostínedotčena. Namísto dotyčnéhoustanovení nastupuje ustanovení právního
přepisu' zejména zákonů č.'l2l1994 Sb., zrík. č. 51311991 Sb. a zák. ě.262/2006 sb.
(vše ve znění pozdějších předpisů)' a to takové, které je svou povahou nejbližší
zamýšlenému účeluobvyklý."
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41) ve článku ,,Článek 16 Ustanoveni společná a závéreóná", odstavec 16'5 nově
zni'.

,,Týo stanovy

nabývaj

vlastníků-"

í platnosti a

účinnostidnem jejich schválení shromáŽděním

42) ve článku ,,Článek 16 Ustanovení společná a závérečná" se za dosavadní
odstavec 16.5 vkládá nol"ý odstavec 16.6' jež zni:--------------,,Stanovy v platném znění budou uloženy k dispozici v kanceláři společenství."

16. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvi žádný protinávrh nevznesl, lyzval členy

společenství,aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství ve všech arabských číslechnajednou.---_-

17. Po hlasovríníoznámil přítomným, Že přednesený návrh od

některých
nejmenovaných členůspolečenstvíbyl přijat ve všech arabských číslechnajednou za
účastivšech přítomných hlasů 1'524.425 hlasy pro, představujících 94'03 %, proti bylo
13.420 hlasů, představujících 0,83 % a hlasovríní se zdÍŽelo 35.152 hlasy'
představuj ících2,17 %.
18. ProtoŽe nikdo z členůspolečenství proti rozhodnutí shromáždění nenamítal, předal
slovo Ing. Vítězslavu Jourovi, členu společenství, který přednesl svůj návrh na změnu

a doplnění stanov ve článku,,Čl{'nek7 Shromríždění", odstavci 7.2, písmenu l
sníŽenírozpočtové hodnoty 500'000'- Kč ročně.----_

o

19. Nechal proběhnout diskusi o předneseném náwhu na změnu a doplnění stanov od
Ing. Vítězslava Joury, člena společenství, mezi přítomnými členy společenství.----_-_---

20. Předal slovo Ing. Vítězslavu Jourovi, členu společenství,který prohlásil, že svůj
návrh bere zpět.--_-----

21. Přistoupil

k

bodu 4. programu a přednesl návrh od některých nejmenovaných

členůspolečenství na kandidáty do orgánů společenství, a to

do qýboru společenství
a) Ing.

Michala Fiirbachera, člena společenství'

b) Ing. Miloslava Hájka, člena společenství,
c) Ing. Ivara Ječného,člena společenství,
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d) paní Blanku Růžičkovou,člena společenství,
e) Ing. Vojtěcha StÍitzko' člena společenství,

f) paní Věru Šindelářovou, člena společenství,

kteří se svojí kandidaturou do této funkce předem souhlasili,

a do

kontrolní komise společenství

a) paní Miladu Fišerovou, člena společenství,

b) RNDr. Milenu Hajnišovou, člena společenství,
c) Ing' Vítězslava Jouru, člena společenství,
d) paní Marcelu Zábranskou, člena společenství,

kteří Se svojí kandidaturou buď do funkce člena nebo do funkce niihradníka člena
předem souhlasili.

22. ProÍoženikdo z členůspolečenstvížádný protinávrh nevznesl, přednesl návrh od
některých nejmenovaných členůspolečenství, aby se shromáŽdění usneslo dne
1

2. května 201

i

takto:

V. Zvolilo Ing. Michala Ftirbachera, narozeného 2. června 1975' bydliště Jablonecká
702l18,Praha 9, Prosek, do funkce člena výboru spoleěenství vlastníků jednotek.---__-

23. Protože nikdo z členůspolečenství žádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném náwhu od někteých nejmenovaných členů
spo1ečenství.

přítomn1fon, Že přednesený návrh od některých
nejmenovaných členůspolečenstvínebyl přijat za účastivšech přítomných hlasů
1,243.298 hlasy pro, představujících 48,38 %' proti bylo 59.390 hlasů, představujících
2,31 oÁ ah\asovÍní se zdrželo 301.098 hlasů, představujících II'72%.

24. Po hlasování oznámil

25. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromáždění nenamítal,
pokračoval v bodu 4. programu a přednesl náwh od některých nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromáždění usneslo dne 12. kvétna2o11 takto:--_----------__
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VI. Zvolilo Ing. Miloslava Hájka, narozeného 7. dubna 1943, bydliště Jablonecká
710l34, Ptaha 9, Prosek, do funkce člena výboru společenstvívlastníkůjednotek._-

26' Protože nikdo

z

členůspolečenstvíŽádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenStví, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství'

27. Po hlasování oznámil přítomným, že přednesený náwh od některých
nejmenovaných členůspolečenství byl pŤ1jat za účastivšech přítomných hlasů
1,524.206 hlasy pro, představujících 59'3I %' proti bylo 10.818 hlasů, předstar''ujících
0,42 %o ahlasováni se zdrželo 47.222 hlasy ' piedstar'uj ící1'84 %. -----"---

28. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromaŽdění nenamítal,
pokačoval v bodu 4. programu a přednesl návrh od některých nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromáŽdění usneslo dne 12. května 2011 takto:----___-----:

VII. Zvolilo Ing. Ivara Ječného,narozeného 3. bÍezna 1974, bydliště Jablonecká
708l3O,Pnha9, Prosek, do funkce ělena výboru společenstvívlastníkůjednotek.---

29. Protože nikdo

z

členůspolečenství žádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

spoleěenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

přednesený návrh od někteých
nejmenovaných členůspolečenství byl přij at za tčasti všech přítomných hlasů
1,286.838 hlasy pro, představujících 50,07 %, proti bylo 53.921 hlas, předstar'ující

30. Po hlasování oznělrril přítomným, Že

2,10 % a hlasování se zdrŽelo 248.053 hlasy, předstar'ující 9,65 %. ----------

31. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromaŽdění nenamítal,
pokračoval v bodu 4. programu a předned návrh od některýcL'l nejmenovaných č)enů
společenství, aby se první shromríŽděníusneslo dne 12. května 201 1 takto:-_--------_--_-

VIII. Zvolilo paní Blanku Růžičkovou,naÍozenou 6. února 1949' bydliště Jablonecká
707l28,Praha 9, Prosek, do funkce člena výboru společenství vlastníkůjednotek.--
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32, Protože nikdo

z

členůspolečenstvíŽádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

hlasovrání oznrámil přítomným, Že přednesený návrh od někteých
nejmenovaných členůspolečenstvínebyl píijat za účastivšech pŤítomných hlasů
l,263.645 hlasy pro, představujících 49,17 %, proti bylo 63.450 hlasů, představujících
oÁ2,47 oÁ ah|asovríní se zdrŽelo 203.734 hlasy, představuj ící7 ,93

33. Po

34. Protože nikdo

z

členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromáŽdění nenamítal,

pokračoval v bodu 4. programu a přednesl návrh od některých nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromáždění usneslo dne 12. května 2011 takto:___--___--___--

IX. Zvo|ilo Ing. Vojtěcha Stritzko, narozeného 6. bÍezna 1980, bydliště Zahradní I27,
Mšeno' Mšeno u Mělníka, do funkce člena výboru společenstvívlastníků jednotek._
35. Protože nikdo

z

členůSpolečenství žádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném náwhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

přítomným, že přednesený návrh od někteých
by1 přijat za účastivšech přítomných hlasů
členů
společenství
nejmenovaných

36. Po hlasování oznámil

1,385.31ó hlasy pro, předstalujících 53,90 %, proti bylo 6.758 hlasů, představujících
O,26 %o ah|asová.rní se zdrželo 217 .012 hlasů' představuj icich 8'44 %. -----'-'----------'--

37. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromiiždění nenamítal,
pokačoval v bodu 4. programu a přednesl návrh od něktených nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromáŽdění usneslo dne 12. května 2011 takto:------_-___---

X. Zvolilo paní Věru Šindelářorro,', narozenou 27. dllbna 1953, bydliště Jablonecká
'705/24,Praha9, Prosek, do funkce člena výboru spoleěenství vlastníků jednotek.___----

38. Protože nikdo

z

členůspolečenstvížádný protinávrh nevznes1, lryzval členy

společenství, aby hlasovali o přednesenóm návrhu od některých nejmenovaných č1enů
společenství.
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39. Po hlasování ozrrámil přítomným, že přednesený návrh od

někteých
nejmenovaných členůspolečenstvínebyl přijat za účastivšech přítomných hlasů
I,254.171 hlasem pro, představujících 48,80 %' proti bylo 85.109 hlasů'
představuj ících3,3 1 % a hlasov áni se zdrželo 21 5.883 hlasy, představuj icí 8'40 %o. ---

40. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí sbromáŽdění nenamítal,
pokračoval v bodu 4. programu a předal slovo panu Pavlu Doležalovi, členu
společenství, který navrhnul dalšíhokandidáta do výboru, a to opakovaně_

Ing. Michala FÚrbachera, člena společenství,

ktery se svoj í kandidaturou do této funkce předem souhlasil.

4|. oznámi| že právě odešel jeden nejmenovaný člen společenství, coŽ má vliv na
usnášeníschopnost tohoto shromaŽdění. Stalo se tak v 20:27 hodin.__

42. Prohlásil, Že přítomen je neuvedený počet členůosobně či v zastoupení podle
prezenčnílistiny.
43. Konstatoval, že ze sta procent členůspolečenství, kteří mají spoluvlastnické podíly
na společných částech domu, představujících 2,569.924 hlasy, jsou přítomni členové
společenství mající1,613.050 hlasů, což pŤedstavuje 62'77 %' tedy konstatoval, že
shromráždění i e usnášeníschopné.

44. Přednesl návrh od pana Pavla DoleŽala, člena společenství,aby se první
shromáždění usneslo dne 12. května 20l l takto:---_

XI. Zvolilo Ing. Michala Fiirbachera, narozeného 2. čewna 1975' bydliště Jablonecká
702/18,Praha9, Prosek, do funkce člena výboru společenství vlastníků j ednotek. _-

45. Protože nikdo z členůspolečenstvížádný protinávrh nevznesl, vyzval členy
společenství, aby blasovali o předneseném návrhu od pana Pavla Doležala, člena
společenství.

46. Po hlasováni oznénnil přítomný.rn, že přednesený návrh od pana Pavla Doležala,
člena společenství, nebyl přijat za íňasÍivšech přítomných hlasů 1,262.112 hlasy pro,

Strana osmnáctá.

představujících 49'11 %' proti bylo 124.323 blasy, představující 4,84
zdrželo 149.668 hlasů, představujících 5,82 %. ----------------

%o

a hlasování se

47. oznžrni|, že právě odešel jeden nejmenovaný člen společenství,coŽ má vliv na
usnášeníschopnost tohoto shromáŽdění. Stalo se tak v 20:38 hodin.

48. Prohlásil, Že přítomen je neuvedený počet členůosobně
prezenční listiny.

či v zastoupení podle

49. Konstatoval, že ze sta procent členůspolečenství, kteří mají spoluvlastnické podíly
na společných částech domu, předstalujících 2,569 '924 hlasy, jsou přítomni členové
společenství ma1ici 1'544.204 hlasy, coŽ představuje 60'09 %' tedy konstatoval, Že
shromáždění je usnášeníschopné

50. Protože nikdo

z

členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromáŽdění nenamítal,

pokračoval v bodu 4. progÍamu a přednesl náwh od někteých nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromáŽdění usneslo dne 12. května 2011 takto:-------------

XII. Zvolilo paní Miladu Fišerovou, naÍozenou 19. bŤezna 1945' bydliště Jablonecká
700/14' Praba 9, Prosek, do funkce člena kontrolní komise společenstvívlastníků
jednotek nebo do funkce náhradníka člena kontrolní komise společenství vlastníků

jednotek.

51. Protože nikdo

z

členůspolečenstvíŽádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od někteých nejmenovaných členů
společenství'

52. Po hlasování oznámil

přítomn1fon, že přednesený návrh od některých
nejmenovaných členůspolečenství byl přijat za účasÍivšech přítomných hlasů
1'383.849 hlasy pro, představujících 89,62 %' proti bylo 17.576 hlasů, předstal'ujících
1,14 %o ahlasovžni se zdrželo 1I7 .215 hÍasi, představujících 7
%. ---------'59

53. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromáždění nenamítal,

pokračoval v bodu 4. programu a přednesl náwh od některých nejmenovaných č1enů
společenství , aby se první shromaŽdění usneslo dne 12. května 2011 takto:_--_--*__
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XIII. Zvolilo RNDr. Milenu Hajnišovou CSc., narozenou 30. května 1936, bydliště

Jablonecká 711/36, Praha 9, Prosek, do funkce člena kontrolní komise společenství
vlastníků jednotek nebo do funkce niíbradníka člena kontrolní komise společenství
vlastníků j ednotek.

54. Protože nikdo z členůspolečenství žádný protinávrh nevznesl, lyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

přítomným, že přednesený návrh od někter'ých
nejmenovaných členůspolečenství byl přijat za úiasti všech přítomných hlasů
Í,412.05| hlasem pro, představujícím 91,44 %, proti bylo 18.938 hlasů'
představujících 1,23 %o ahlasování se zdrŽelo 56.596 hlasů, předstalujících 3'67 %. ---

55. Po hlasování omámil

členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromiížděnínenamítal,
pokračoval v bodu 4. programu a přednesl nál'rh od někteých nejmenovaných členů

56. ProtoŽe nikdo

z

společenství, aby se první shromáŽdění usneslo dne 12. května 2011

takto:---_---__

XIV. Zvoli|o Ing. Vítězslava Jouru, narozeného 1ó. října 1976, bydliště Na Bojišti
675117, Znojmo, Znojmo 2, do funkce člena kontrolní komise společenství

vlastníků iednotek nebo do funkce náhradníka člena kontrolní komise společenství
vlastníků j ednotek'

57. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvížádný protinávrh nevznesl, vyzval členy
společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

58. Po hlasování omámil přítomným, Že přednesený návrh od někter'ých
nejmenovaných č1enůspolečenství byl přijat za účastivšech přítomných hlasů
1,406.271 hlasom pro, předstalujícím 91,07 %, proti bylo 36.588 hlasů'
představujících 2 ,37

%o

ahlasování se zdrŽelo 184'939 hlasů, předstal'ujících II'98 %.-

59. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromažděnínenamítal,
pokačoval v bodu 4. programu a přednesl návrh od někteých nejmenovaných členů
společenství, aby se první shromaŽdění usneslo dne 12. května 2011 takto:-_-__---------_
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XV. Zvolilo paní Marcelu Zábranskou, narozenou 18. října 1947' bydliště Jablonecká
'706/26, Pruha 9, Prosek, do funkce člena kontrolní komise společenství vlastníků

jednotek nebo do funkce náhradníka člena kontrolní komise společenství vlastníků

iednotek.

60. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvi žádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

přítomným, že přednesený návrh od někteých
nejmenovaných členůspo1ečenstvíbyl přijat za účastivšech přítomných hlasů
|,158.447 hlasy pro, předstal'rrjících 75'02 %' proti bylo 215.695 hlasů'
představujících 13,97 % a hlasování se zdrželo 152.678 hlasů' předstaÝujících 9,89 %.-

ó1. Po hlasování oznámil

62. Protože nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutí shromtrždění nenamítal,
pokračoval v bodu 4. pÍogÍamu a konstatoval, že z výsledků h]asování s odvoláním na
zakladatelský dokument společenstvívyplývá, že do kontrolní komise byli zvolení 3
čienovév pořadí RNDr. Milena Hajnišová CSc., Ing. Vítězslav Joura, paní Milada
Fišerová a jeden náhradník paní Marcela Zábtanská, která s náhradnictvím člena
kontrolní komise souhlasila.
63. oznámil, že právě odešel jeden nejmenovaný člen společenství,což má vliv na
usnášeníschopnost tohoto shromaždění. Stalo se tak v 21:00 hodin.------

ó4. Prohlásil, Že přítomen je neuvedený počet členůosobně či v zastoupení podle
prezenční listiny.
65. Konstatoval, že ze sta procent členůspolečenství, kteří mají spoluvlastrrické podíly
na společných částech domu, představujících 2,569.924 hlasy, jsou přítomni členové
společenstvímající1'515.898 hlasů, coŽ představuje 58,99 %' tedy konstatoval, že
shromiížděníje usnášeníschopné.

óó. Přistoupil

k

bodům 5., 6. a 8. programu a přednesl svůj návrh, aby se první

shromáždění usneslo dne 12. května 201 1 takto:

xvl.

6.a8.

Rozhodlo o společnémprojednání a rozhodnutí části programu v bodech 5.,
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67. ProÍože nikdo z členůspolečenstvíŽádný protináwh nevznesl, vyzval členy
společenství, aby hlasovali o předneseném náwhu od předsedajícího shromáŽdění. ---

68. Po hlasování oznémil přítomným, Že přednesený náwh od předsedajícího
hlasy pro,
shromáŽdění byl přijat za účastivšech přítomných hlasů I
'498.322
představujících 98,39 %' proti bylo 6.758 hlasů, předstawjících 0,45
zdrželo 17 .576 hlasů, představujících 1,16 %. ----------------

%o

a hlasování se

69. Předal slovo paní Marce1e Zábtanské, členu společenství,která vysvětlila obsah
návrhu usnesení od některých nejmenovaných členůspolečenství v rámci bodů 5., 6. a
8' programu sbromáždění, jeŽ všichni členovéobdrželi přílohou k pozvánce. -----------70. Předal slovo Ing. Ivoně Fričovské, předsedovi představenstva družstva Stavební
MESTO"' která podala r,rysvětlení ke správě budovy ve
bytové družstvo
''SEVERNI
spoluvlastnictví členůspolečenství.

71. Pokračoval v bodech 5.' 6. až 8. programu a přednesl návrh od některých

nejmenovaných členů,aby se první shromáždění usneslo dne 12. května 2011 takto:_-

XVII. Schválilo výši příspěvků na správu společných částíbudory domu včetně
dlouhodobě přiiaté zálohy doslova takto:---

a) shukturu oředpisu plateb, položek a wýši jednotlivých položek platných od dnešního
dne dle Tabulky č' 1 _ Měsíčnípředpis plateb a ročnírozpočet domu SVJ Jablonecká
698-711 v tomto členěnípříspěvků na správu domu:
].) Dlqubpdp.hlá..pjjjal{z4|-o}a' položka 13 Tabulky č. 1, určená na opÍavy a údržbu
společných částídomu v dosavadní výši 18,00 Kč/m2 měsíčně, tj. celkem za d(lm
5,551.036 Kč/rok,

2) Y|as1ní spIáya' č1eněná na poloŽky 1 až 6 Tabulky č. 1, určená pro odměňování
osob, které dům spravují, tj. členůorgrinů SVJ a domovníka, na vedení účetnictví,na
rozúčtovánítepla a vody, na správní reŽii SVJ a na podobné náklady vlastní správní
činnosti v. celkové výši 3,91Kčlm2 měsíčně, tj. celkem za dům 1,205.808 Kč/rok.
Položky Učetnictví539.684 Kč/rok, odměny členůVýboru SVJ 225.125Kčlrok,
odměny Kontrolní komise 55.510 Kč/rok a Domovník 123.356 Kč/rok se schva1ují
jako nepřekročitelné,
3) Qslalpr spIáya, členěná na po1oŽky 8 až 11 Tabulky č. 1' určená na pojištění domu,
zajiŠtěníprovozu qýtahů' úklidu společných částídomu, na revize a osÍatní služby v
celkové výši 2'65 Kčlrn2 měsíčně,tj. celkem za dům 817.236 Kč/rok,
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b) vydání měsíčníchpředpisli-plalgb pro jednotlivé byty Výborem SVJ po založení
bankovního účtua uzavření smlouly s extemí účetnífirmou s platností ode dne konríní
Shromáždění a neprodlené vydání předpisů plateb pro býy ve vlastnictví sBD SM'
c) splatnost plateb dle předpisů plateb vydaných Výborem SVJ se stanoruje měsíčně
k 15. dni běŽnóho měsíce,
d) placení plateb jednotlivými vlastníky v celkové částce uvedené na předpisu plateb
vydaném SBD od 1 .1 .201 1 v dosavadní výši a termínech splatnosti na účetSBD až do
vydání nového předpisu plateb Výborem SVJ, a poté placení plateb dle nového
předpisu na účetSVJ,
e) přechodná ustanovení pro

rok 201

1:

1)

vyúčtovánívšech položek ze současnéhopředpisu kromě poloŽek Teplo,
Spotřeba TUV, ohřev TUV, Studená yoda za období roku 2011 do dne
konání ShromáŽdění si vyžádá Yýbot od SBD SM a doručíse všem
vlastníkům, ale nebude se s vlastníky finančně vypořádávat. Zálohy na
položky Teplo, Spotřeba TIJV, ohřev TUV, Studená voda, vybrané do
dne konríníShromáždění, budou vyúčtoványaž za celý rok 2011 po
provedených odečtech. Vyúčtovánípříspěvků na správu domu a záloh na
služby ode dne konání Shromrižděnído konce roku 2011, včetně záloh
uvedených v předchozí větě' již bude provedeno dle nového způsobu
rozúčtovánía vlastníci 1e1 obdrži do 30.4.2012 i se započtenou částkou
z lyÚčtovéniod SBD. Vypořádríní s vlastníky bude provedeno do
30.6.2012,

2)

v Tabulce č' 1 je uveden ročnírozpočet domu, pro rok 2011 se použije
jen poměmá část jednotlivých položek ode dne konríníShromáždění do
konce roku 201

3)

1,

Shromrížděníuděluje dočasnézmocnění pro SBD SM k přijímání
měsíčníchplateb od vlastníků,k úschově zůstatku dosud vybraných záloh
od vlastníků a k úschově zůstatku dlouhodobé zálohy vykázaného vč.
uroků k 31.12.2010. Zmocnění k úschově zůstatku dlouhodobé zálohy vč.
rrroků ve výši vykrízanék 31.12.2010 skončíoznámením Výboru SVJ o
založeni bankovního účtuSVJ. Zmocnění k úschově zůstatku záloh
vybraných ke dni koniíníShromrížděnískončímimořádným vyúčtováním
k datu konání Shromáždění a oznžlmením Výboru SVJ o založeni
bankovního účtuSVJ. Zmocnéni k úschově zůstatku záloh přijatých po
dni konání Shromrížděnískončídnem, od něhož budou mít vlastníci
povinnost platit na účetSVJ, tento den Výbor SVJ oznámí SBD SM.
Podrobnosti pl1noucí z tohoto zmocnění dohodne Výbor SVJ s SBD SM.
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čís

pol název položky
I
Účetnicwí extemí

o

Měsíčnípředpis plateb Ročnírozpočet domu
použiti položky - účtovanénáklady
jed částka
částka
)
s39 684 extemě zadané účetnictvívčetně mezd
I ,750
m

2

Externí rozúčtovánítepla a vody

m

2

0,520

160 363 extemí rozúčtovánítepla a vody

3

odměny Výboru SVJ

m

2

0,73 0

225 125

4

odměny KK SVJ

m

5

Správní režie SVJ

m

0,1 80

0,330

ss 5i0 odměny KK btto (tj. vč. odvodů a daně)
lybavení a chod kanceláře svJ' náI(lady
'769

101

na pořádání ShromaŽdění, bankovní popl.

funkce domovníka nahradí činnosti
r23 356 Výboru, které nebudou r,ykonávat. Částka
je vč. lšech odvodů a daně.

6

Domovník

m

1

0,400

7

Vlaslní správa celkem ( l_ó)

m

2

3.910

8

Poiištění domu

m

9

Provoz qtahu

m

2

0,780

m

2

1,000

m

2

0,250

308 391 úklid společných prostor a před domem
revize v domě (mimo výtahu), drobné
77 098 sluŽby, např. desinsekce, úklid okolo

m

2

2.650

817 236

l0 Úklid společných prostor

a

)

odměny Výboru btto (tj. vč. odvodů a
dane)

11

ostatní sluŽby

12 Ostatní správa celkem (8_1l)

13

Dlouhodobá

0,620

i91 202 úhrada poj ištění domu
elektřína výtahu' revrze a Údrzt'a qtanu a
240 545
běŽné opravry

kontaineru

veškeréopraly, údrŽba' rekonstrukce a
modemizace bez ohledu na cenu
jednotlivé akce, následky vandalismu a

přijatí záloha

m

(7 +12+13\

m

t4 Správa celkem

1 205 808

2

18,000

5 551 036 ksádeží,ev. pojistné plnění se přiúčtuje.

24,560

7 574 080

*)

t5 Studená voda

Každá investiční akce (nad 40.000
Kč/dům)musí mít svůj podúčet,další
členěnísi lyádá po účetnífirmě Výbor

1 316

328

Voda pro teplou vodu

*)

727 435

částka dle nákladu 2009, Výbor
vlvoje cen + rezerva

17 Teplo pro ohřev vody

*)

I 934 293

částka dle nákladu 2009, Výbor
v'-fooje cen I rezerva

*)

3157 524

16

>N

(n

částka dle nákladu 2009' Výbor na\ysl dle
r,"j.,'oie cen I rezerva

18 Teplo k vytapění

t9 Elektřina společných prostor
20 Odvoz odpadu

2t Službv celkem (15-20)
22 Celkem ročně (14+21)

m

2

0,960

296 055

1

1.380

425 579

naýšídle

částka dle nákladu 2009, Výbor navýšídle
l"-ývoie cen l rezerva
elektřina osvětlení společných prostor, ev.

ventilátorů

ďvoz korrrtrnálního odpadu

7 857 215

t5 431295
*)

naýšídle

předpís plateb dle loňské spotřeby konkÍétniho b}tu

7
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XVIII. Schválilo výši odměn členůorgánů společenství vlastníků jednotek doslova
tak(o:--------a) odměny členůmoreiinů:
1)

Výbor SVJ: předseda 5.500 Kč, místopředseda a člen 3.300 Kč měsíčně, s výplatou

měsíční,

2) Kontrolní komise SVJ: předseda 2.200 Kč, člen l .100 Kč měsíčně, s výplatou
čtvrtletní,

b) odměny členůVýboru a Kontrolní komise uvedené v bodu a) jsou včetně všech
odvodů a daně.

XIX. Uložilo výboru

společenstvívlastniků jednotek

a vlastnikům jednotek

doslova toto:----

a) Výboru SVJ zajistit notářský ápis o konrání Shromríždění,zřídit bankovní účet,
zajistit zápis do rejstříku SVJ, provést registraci u FU Praha 9. Do doby než bude mít
SVJ vlastní bankovní účeta převedené finančníprostředky od SBD, se Výboru ukládá
dávat SBD jednotlivé písemnésouhlasy k provedení potřebných plateb včetně úhrady
došlých faktur ('ysvětlení: okgmžikem nolení Výboru končíspráva domu vykonávaná
SBD, proto se tímto okamžikem zastavují veškerévýplaý a platby). Výbor zajistí
a rozdá usnesení ze ShromaŽdění všem vlastníkům,

SVJ po založeni bankovního účtuSVJ převzít od SBD SM veškeré finanční
prostředky vy'jmenované v dočasnémzmocnění pro SBD na bankovní účetSVJ'
b) Výboru

c) VÝboru SVJ lryžádat od SBD provedení mimořádné účetnízávěrky ke
Sbromáždění a qričtovánípro vlastníky a SVJ,

dni

SVJ lyžádat od SBD kopie veškerých dodavatelských smluv a uzavřít nové
jménem
SVJ, dále vyžádat veškerénájemní smlouvy k nebytovým prostorám,
smlouly
d) Výboru

e) Výboru SVJ vyžádat od SBD kompletní techrrickou

dokumentaci k domu,

k provádění pravidelné údržbya k provádění revizí,

o Výboru SVJ ýzicky

převzit sprár'u domu včetně všech podkladů od dosavadního

správce SBD,
q')

Výboru SVJ převzít účetnictvídomu za roky 2003 až 2010 včetně primámích

dokladů,

SBD sestalr.r měsíčníchpředpisů plateb platných k 1.1.20l 1
u položek Teplo, Spotřeba TUV, ohřev TUV a Studená voda dle

h) Výboru SVJ lyžádat od

kvůli stanovení záloh

současnéspotřeby jednotliwých

býů'
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i) Výboru SVJ uzavřít v souladu s čl. 8.9, písm. l) Stanov smlouvu s externí účetní
firmou na vedení kompletního účetnictvívč. mzdové agendy na základě provedeného
poptávkového Íízeni(vysvětlení: účetnictví,ale bez dalšíchčástísprávy domu, ý bude
Výbor vykonávat osobně a S ýyužitím domovníka). Výbor SVJ při něm osloví potřebný
počet firem, aby získal alespoň 5 použitelných nabídek. Poptané firmy musí mít
příslušnéživnostenské opráVnění, nesmí b1ýt špatně dopravně dostupné a nesmí se
jednat o nejdražšíťrrmu z předchozích poptávkový ch Íizeni. Měřítkem pro výběr firmy
budou týo parametry: cena, vhodnost účetníhoprogrÍrmu, schopnost dostát
požadovaných výstupů a reference' Výsledek poptávkového řízeníVýbor SVJ
zveřejni,

i) vlastníkům br.tů ukládá sdělit písemně Výboru SVJ datum a místo narození, adresu
trvalého pobytu a doručovacíadresu (pokud v domě nebydlí), dále doporučuje
vlastníkům aktualizovat svoji adresu v Katastru nemovitostí a sdělit svoji aktuální
emailovou adresu a pro případ havarie i mobilní telefon (stačívhodit vyplněný
formulář do schránky SVJ u vchodu 704122)'

k) Výboru SVJ připravit na příštíShromáždění plrín oprav,

rekonstrukce a
modemizace pro volební období. Ke kďdé navrhované investičníakci jednotlivě
Výbor SVJ lypracuje zadání, které zveřejní ve vývěskách, a poté toto zadžni lpraví
podle připomínek vlastníků. Na zíkladě takto upraveného zadÍni provede Výbor
poptávkové Íizeni, v němŽ osloví potřebný počet firem, aby získal alespoň 5
použitelných nabídek na každou akci. Poptané firmy musí mít příslušnéživnostenské
oprávnění, nesmí bý špatně doplavně dostupné a nesmí sejednat o dvě nej dražšífirmy
z předchoziclt poptávkoých řízení.Měřítkem pro výběr firmy budou týo parametry:
cena, komplexnost a kvalita nabizené dodávky' délka záruky za dí|o, platební
podmínky a reference. Výsledek poptávkového řízení Výbor zveřejní. Při estetických a
barevných volbách bude Výbor spolupracovat s odbomíkem _ designérem. Získané
nabídky a iejich vyhodnocení bude součástímateriálů k příštímuShromáŽdění a
poslouŽí k projednání a schvalení nebo odmítnutí jednotlil"ých investičníchakcí.

72. Ptotože nikdo

z

členůspolečenství Žádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
ve vŠechřímských číslechnajednou'

73. Po hlasování oznámil přítomným, že přednesený návrh od

některych

ve všech římských číslechnajednou za účastivšech
nejmenovaných členůbyl
přítomných hlasů I'459.567 hlasy pro, představujících 96'28 %' proti bylo 6.662 hlasy '
představujících 0 ,44 Yo ahlasování se zdrŽelo 41.837 hlasů, představujících 2'76 %. '-přij at

74. Protože nikdo z členůspo1ečenstvíproti rozhodnutí shromáždění nenamítal,
přistoupil k bodu 7. programu a předal slovo paní Marcele Zábranské, č1enu
společenství,která seznámila přítomnéčleny společenstvís obsahem návrhu usnesení
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od

některých nejmenovaných členůspolečenstvív rámci bodu

shromaždění, iež všichni členovéobdrželi přílohou k pozvánce.-____

7.

programu

že právě odešli jeden nejmenovaní č1enovéspolečenství,coŽ má vliv na
usnášeníschopnost tohoto shromaŽdění. Stalo se tak ve 2I:26 hodin.-__-_:-_
'75. ozleám1l,

76. Prohlási1, Že přítomen je neuvedený počet členůosobně či v Zastoupení podle
prezenční listiny.
77. Konstatoval, že ze sta procent členůspolečenství, kteří mají spoluvlastnické podíly

na společných částech domu, představujících 2,569.924 hlasy, jsou přítomni členové
společenstvímající1,509.140 hlasů, coŽ pŤedstaluje 58'72 %' tedy konstatoval, Že
shromaždění je usnášeníschopne.

78. Pokračoval v bodu 7. programu a přednesl návrh od někteých nejmenovaných
členůspolečenství, aby se první shromáždění usneslo dne 12. května 2011 takto:_-----__

XX. Schválilo způsob ročniho rozúčtováni cen služeb a příspěvků na

správu

společných částíbudoly domu a jejich lryúčtovánía lTpořádání doslova takto:--__-

a)

rozúčtovánínáklffi

akto

:

1) Teplo k výápění podle vyhl. č. 3721200I Sb. s poměrem základní a spotřební
složky 40:60,
2) Teplo pro ohřev vody podle vyhl. č.37212001 Sb. s poměrem zžklladni a spotřební
sloŽky 30:70 a pod1e odečtu vodoměrů,
3) Studená voda

a Voda pro teplou vodu podle

odečtu vodoměru,

4) Elektřina společných prostor a odvoz odpadu podle m2 podlahové plochy býové
jednotky,

b) rozúčtovánívšech poloŽek příspěvků na správu dle Tabulky č. 1 podle

m2

podlahové plochy býové jednotky'

c) wúčtováníobdržívlastníci nejpozději do 30. dubna následujícího roku,

d) wpořádání s vlastníky všech poloŽek nákladů na služby a vypořádríní s vlastníky
všech poloŽek příspěvků na správu kromě položky Dlouhodobá pÍt1atá záloha
proběhne do dvou měsícůpo provedeném vyúčtováníplacených záloh.
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79. Ptotože nikdo z členůspolečenstvížádný protinávrh nevznesl, vyzval členy

společenství, aby hlasovali o předneseném návrhu od některých nejmenovaných členů
společenství.

80. Po hlasování ozniímil přítomným, že přednesený návrh od některých
nej menovaných členůspolečenství byl přijat za 'ÚčasÍi všech přítomných hlasů
1,456.6'71 hlasy pro, představujících 96,52 %, nikdo nebyl proti a hlasování se zdrŽelo
6.758 hlasů, představujících 0,45 %.

81. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvíproti rozhodnutr shromáždění nenamítal,
přistoupil k bodu 9. programu a vznesl dotaz, zda někdo z přítomných chce něco
k proiednanému doplnit, jiného projednat či oznámit.
82. ProtoŽe nikdo z členůspolečenstvítak neučinil a svůj náwh neupiatnil' prohlásil,
že by| zcela vyčerpán obsah programu shromáždění a poděkoval všem přítomným
členůmspolečenství a ostatním za jejich účast.sta1o se tak ve 21:34 hodin._-_-_---

Za tíetíl
Publikace
Stejnopis tohoto notářského zápisu o osvědčení pruběhu shromiiždění vlastníků
jednotek s přišitými přílohami, a to ověřen1im opisem části notařského zápisu o
osvědčeníprvního shromáždění vlastníkůjednotek ve spojení s ověřeným opisem
potvrzení o vzniku společenství a ověřeným opisem stanov společenství, ověřeným
opisem výpisu Z katastru nemovitostí, listu vlastnictví číslo570 pro obec Praha a
Katastrální územíProsek, vyhotoveného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
katastrálním pracovištěm Praha dne 12. května 2011, ověřenými opisy čtmácti
prezenčních listin ve spojení s ověřenými opisy plných mocí udělených od čtyřiceti
čtyř č1enůspolečenství pro čtyřicet pět zplnomocněnců, ověřenými opisy šesti dohod o
l"ýkonu vlastnických práv a ověřenými opisy qýpisů z obchodního rej stříku čtyř
vlastníků jednotek _ právnických osob, ověřeným opisem pozvánky na shromáždění
vlastníkůjednotek obsahující jeho program ve spojení s ověřenými opisy čtmácti listin
obsahujících potvrzení od členůspolečenstvío pÍevzeti pozvártky a ověřenými opisy
dvaceti poštovních podacích listin, ověřeným opisem návrhu pana Jiřího Knotka na
změnu a doplnění stanov společenstvíse r,ydává j edenkrát Ing. Michalu FÍirbacherovi'
předsedajícímu tomuto shromáždění s tím, že navic obdrŽí stejnopis jedenkrát a
ověřený opis stejnopisu dvakrát pro Městský soud v Praze, který vede rejstřík
společenství vlastníků jednotek.

Strana dvacátá osmá.

_ - - o tom byl tento notrářský zápis mnou notářem sepsán, přečten, schválen
a na důkaz toho bude nakonec mnou notářem označen otiskem úředního razitka a
vlastnoručně podepsán.

L.S. JUDr. Radim Drášil v.r.
notař v Praze

