Zánis z 2. Shromáždění vlastníkůiednotek v domě Jablonecká 698_711.
Prosek
l' Prosek
objekt/vchoďč.: 6981699/700/701l70u703l704/705/7061707l708/709l']l0l711
Adresa : Iablon*ká 7 o4/22' kaha 9
Dafum koníni : 12.5.2o|1
Místo koná'ní : Kulturní dům Ládvi , Burešova @inarova) 166112
Množstvípřítomných hlasovacích práv v době zaluíjeni shromiíždění:64,,Byo shromáždění je usnášeníschopné
Nrázev: Spolďenswí pro dům Jablonecká 698-7l

1.) Zahájení shromáždění
Shromaždění vlastníkůjednotek v domě Jablonecká ó98-71l, Prosek (dále jen
zahájila v 18:26 předsedkyně představenstva SBD SM ing. Ivona
''Skomaždění")
Fričovská a přivitala všechny přítomné' Dále představila dohližejícíhonotaře Jt]Dr.
Radima Drášila, hlavniho skrutátora ing. Petra Simandla, hlavního registrátora Pavla
Synka a jednotlivé skrutátory.

Před přďstavením programu skomáždění připomněla předsedajicí zilkJadni principy
organzace skomrížděnía způsoby hlasování.

Program Shroruížlžni:

I. ZahájenÍ Shromaždění v 18.00, vyhlášeníprogramu
2. Volba předsedajícího a zapisovatele

3. SchváIeni změn stanov
4. Volba člertůVýboru SVJ a členůKontrolni komise
5. Schvóleni ýše přispěvků ru spráw domu včetně dlouhodobě přijaté ailohy
6. Schváleni ýše oůněn člemi orgánů SVJ
7. Schválení způsobu ročniho rozúčtovánícen služeb a příspěvků na spra:u domu, jejich
'l,yli čt ov án í a ýyp ořóůiní
8. Ukoly pro Výbor a vlasniky
9. Růméa zavěr
Shromažděni společenství vlastníků jednotek domu Jablonecká 698_7ll,Praha9 - Prosek

bere na vědomí pořad jednání podle jednotlivých bodů uvedených ra pozvánce.

z')

Volba předsedajícího a zapisovatele
Na předsedajícího shromáždění byl navržen ing. Michal Fůrbacher a na zapisovatele
ing' Vojtěch stritzko. Protinávrhy nebyly vzneseny.

Předsďkyně představenstva sBD sM ing. Ivona Fričovská vyhlásila hlasovrínío
předsedajícim a zapisovateli Shronižděni.
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lo hÍasováno aklamací _
VÝsledek hlasování aklamací A1 o předsedaiícím shromáždění: inq. Michal Fúrbacher

o návrhu

Návrh na zvolení

iícíhoskomáždění bvl ořiiat

VÝsledek hlasování aklamací A2 o zapisovateli: ins. voitěch stritzko
Proti
Pro
Zdrže| se
'1.,640/o
0,007o
Počtv ořítomnÝch hlasů (7o)
98.36Vo
Návrh na zvolení zapisovatele bv| přiiat

ť

Paní ing. Ivona Fričovská předala slovo nově Zvolenému předsedajícímu Shromáždění,
kteým byl zvolen ing. Michal Ftirbacher. Předsedající poděkoval přítomným za
vyjádření důvěry a pokračoval vyhlášením dalšíhobodu programu Skomáždění'

3.)

Schválení změn stanov
Nejprve proběhla diskuse k verzi stanov, které byly součástípozvánky. Pan Knotek
předal předsedajícímu svůj pÍotinávrh v písemnépodobě. Jednotlivé body jeho
pÍotinávrhu byly prodiskutovány a následně došlo k lyškrtnutíněkteých bodů
protinávrhu- Konečnou verzi protinávrhu si převzal přítomný notář IUDr. Drášil.
Předsedající lyhlásil hlasování o protinávrhu ke stanovám'
Stav prezence před hlasováním:63,78%o všech hlasů.

K

h hlasů
rroTlnawnu C. I OylO ZapOIIeDl VlCe JaK -/4 prlIOmI
pana
Knotka
Výsledek hlasování Hl o Protináwhu č. l: Přijetí změn

)rUeTl

7

5o/o).

en-bloc-

Počtv ořítomnÝch hlasů (7o)
Protinávrh č.1 nebvl ořiiat

Pro

Proti

34.63Vo

45,23Vo

Zdržel se
2l.0lo/o

Paní Marcela Zábranská představila historii vzniku návrhu stanov a zdtrazni|a
důležitostzměn týkýícíchse voleb do Výboru a Kontrolní komise Společenství pro
dům Jablonecká 698-77I, Prosek (dále jen ,'Výbor SVJ" a ,'Kontrolní komise SVJ").
Bylo potřeba přizpůsobit stanoÝy novému zákonu 72/1994 sb. Každý měl možnost
navThnout změny do současnéhonáwhu stanov.

Na základě požadavku vlastníkůvyjádřených na informativních schůzkách, navrhuje
pani Zábtalská dodat před první větu ělánku 7.l0 návrhu stanov znění první věty $ 9
odst. 2 zákona ě.'72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v tomto zněni:

,,Se souhlasem vlastníka jednoíky je společenstvi oprávněno sjednat smkntla o
záStavnim práw k jednotce včetně přísfušných spoluvlastnickych podilů na společných
částech domu, a to k zajÍšÍ'ěnipohledlt:,ek vyplýajícich z úvěnt poskynutého na
nóklady spojené se správou domu."
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/

I
Předsedající lyhlásil hlasování aklamací o sjednocení návrhu pani Zábranské se zněním
stanov v,,Náwhu změn Stanov SVJ Jablonecká ó98 - 71l ke schválení na Shromáždění
vlastníkůkonaném v květnu 2011" dojedné volby.

o návrhu bvlo hlasováno aklamací -

nlasu.
Výsledek hlasování aklamací A3 o sjednoceni niilrhu paní Zabranské se zněním stanov v
,,Náwhu změn Stanov SVJ Jabloneclci 698 _ 7Il ke schválení na Sbromaždění vlasbríku
konaném v květnu 20 1 1 " do iedné volby.
Pro
Proti
Z,držel se
o,83o/o
99,17"/o
o,o00/"
Počtv ořítomných hlasů (7")
Návrh o siednocení návrhu paní Zábranské s návrhem staÍrov do iedné volbv byl přiiat
ttlL('tlttt

Předsedající dále vyhlásil hlasování o Usnesení č.1.
Stav prezence před hlasovánim: 63,08% všech hlasů'

K

Illasu Iu. J70
rrlelr Usnescnl o. r Dylo :aapo[cut vlUc]atÁ -/4 p|rlorlrlr
Výsledek hlasování H2 o Usneseni č.l: Skonriižděni schvaluje zněny Stanov SVJ ve zněni
..Náwhu změn stanov svJ Jablonecká 698 - 71l ke schválení na Shrorrrrížděni vlastníků
konaném v květnu 2011* s doplněným Čl. 7.10.
Pro
Proti
Zdržel se
2,170
94,O3o/o
o,83o/o
Počtv Dřítomných hlasů (%)
přiÍato
Usnesení č.1 bvlo

4') Volba členůVýboru SVJ

,/

a členůKontrolní komise

Nejdříve byli kandidáti do Výboru SVJ požádani, aby po přeěteni jména povstali a
vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. seznam na!Ťžených kandidátů do Výboru SVJ
je následujicí:
1. FÚrbacher Michal, Ing'
mr. 2.6.197 5, Jablonecká 702/ 18, Praha 9
nar. 7 '4.1943 ' Jablonecká 710/34, Praha 9
2. Hájek Miloslav, Ing.
nar. 3.3.7974, Jablonecká 708/30' Praha 9
3. Jďný Ivar, Ing.
nar. 6.2'1949' Iablonecká 707 /28, Praha 9
4. RůžičkováBlanka
5. Stritzko vojtěch, Ing.
nar. ó.3.l980, Zabradni 127, Mšeno
6. Šindelářová Věra
naÍ. 27.4'1953, Jablonecká 705124,Praha 9
Předsedající shromaždění wzval pÍipadfié dalšízájemce o funkci ve Výboru SVJ' aby
se přihlásili. Žádn1i dalši kandidát z přítomných vlastníkůse nepřihlásil.

V dalším koku byli vyzvárri kandidáti do Kontrolní komise SVJ, aby po přečteni
povstali a vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. Do Kontrolní komise SVJ se přihlásili
následujícíkandidáti:
1. Fišerová Milada
2. Hajnišová Milen4 RNDr.
3. Joura Vítězslav, Ing.
4. ZábranskáMarcela

nar. 19.3.1945' Jablonecká 70o/I4'Praha 9
nar. 30. 5. l 936, Jabloneckií 7 l 1 /36' Praha 9

llar. |6.|0.|976' Na Bojišti 675/17,Znojmo
nar. l8.10.1947' Jablonecká 706/2ó, Praha 9
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Předsedající shromaždění lyzval případné dalši zájemce o funkci v Kontrolní komisi,
aby se přihlásili. Žaany aatši kandidát z přítomných vlastníkůse nepřihlásil'

Hlasování proběhlo o každém kandidátovi jednotlivě, takže každý vlastnik se svým
hlasováním vyjádřil ke každémukandidátovi'

/

Všichni kandidáti, kteří v hlasování dosráhli minimálního počtu hlasů' se stali členy
nebo náhradníky Výboru SVJ, resp. KontÍolní komise SVJ podle počtu získaných hlasů.
Předsedající vyhlásil hlasování o kandidátech do Výboru SVJ.
Stav prezence před hlasováním: ó3,087o všech hlasů.

Ke zvoleni kandidáta

všech hlasů.
VÝsledek hlasování č. H3 o kandid:itovi do Výboru SVJ: ine. Michal Ftirbacher
Pro
Proti
Zdňel se
(7o)
48,38o/o
2,31o/o
1l,720Á
Počtv všcch hlasů
Kandidát ngzískal nadpoloviční většinu všech vlastniclcých hlasů
VÝsledek hlasování H4 o kandidatovi do Výboru SVJ: ine. Miloslav Háiek
Pro
Proti
Zdržel se
59.31o/o
o,420/"
l'84"/"
Počtv všech hlasů (7o)
Kandidát získal nadpoloviční většinu všech vlastniclrých hlasů
VÝsledek hlasování H5 o kandiúítovi do Výboru SVJ: ing. Ivar Jďný
Pro
Proti
5O,O7o/o
2.loo/o
Počtv všech hlasů (7o)
Kandidát získal nadpoloviční většinu všech vlastnických hlasů

Ldržel se
9.650/o

VÝsledek hlasování Hó o kanďdatce do Výboru SVJ: Blanka Růžičková
Pro
Proti
Zóržel se
Počtv všech hlasů (7o)
49'17"/o
2,47oÁ
7
'93o/o
Kandidátka nezískala nadooloviční většinu všech vlastnických hlasů
VÝsledck hlasování čH7 o kandidrírrovi do Výboru SVJ: ing. Voitěch Stritzko
Pro
Proti
ZÁržel se
Počtv všech hlasů (7")
53,900/"
0,260/o
8,44n/o
Kandidát ziskal nadpoloúčnívětšinu všecb vlastniclcých hlasů
VÝsledek hlasování H8 o kanďdáce do Výboru SVJ: Věra Sindelářová
Počtv všech hlasů (7o)

Pro

Proti

Zdržel se

48,800/o

3,31o/o

8,40o/o

Kandidátka nezískala nadpoloviční většinu všech vlastniclcých hlasů

Pan Doležal podal náwh na nového kandidáta do Výboru SVJ - pana ing. Michala
Fiirbachera. Pan notář s volbou souhlasil a proto bylo vyhlášeno hlasoviiní o novém
kandidátu do Výboru SVJ.
Stav prezence před hlasovánim: 62, 76% všech hlasů.
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Ke zvolení kandidáta

/

všech hlasů.
Výsledek hlasování H9 o kanďdatovi do Výboru SVJ: ing. Michal Furbacher
Pro
Proti
Zdržel se
(7")
49.llo/o
4,840
552"/"
Počtv všech hlasů
Kandidát nezískal nadpolovični většinu všech vlastnických hlasů
seč1eníhlasů bylo přijato Usnesení č.2: Shromáždění hlasováním o
kandidátech zvolilo za členy VÝboru SVJ:
1.Ing' Miloslav Hájek
2. Ing. Vojtěch Stritzko

Po

Jďný
Za náhtadníl<lt za členy VÝboru SVJ bvli zvoleni tito kandidáti:

3. Ine. Ivar

Žádný dalšíkandidát nezískal více iak 50% všech hlasů'

Dále proběhlo hlasování o kandidátech na členy Kontrolní komise.
Stav prezence před hlasováním: 60'08% všech hlasů.

Áe

zvole

ItLullttl
hlasů.
Kanoloata
VÝsledek hlasovrfurí H10 o kandid.ítce do Kontrolni komise: Milada Fišerová
Zdržel se
Pro
Proti
7,590/o
l.l4o/o
89.620/o
Počtv ořítomnÝch hlasů (%)
přítomnÝch
hlasů
získala
nadooloviční
většinu
vlastnických
Kandidátka

VÝsledek hlasování Hl1 o kanďdatce do Kontrolní komise: RNDr. Milena řIajnišová
Proti
Zdržel se
Pro
(9o)
přítomnÝch
1.23o/o
3,670/o
91,440/o
Počtv
hlrsů
Kandidátka získala nadpoloviční většinu přítomných vlastnických hlasů
VÝsledek hlasování H12 o kandid.ítovi do Kontrolní komise: ing. Vítězslav Joura
Zdržel se
Pro
Proti
1l.98Vo
9t,o7o/o
2,370/"
Počtv ořítomnÝch hlasů (7")
přítomných
vlastnických hlasů
Kandidát získal nadpoloviční většinu
Výsledek hlasování H13 o kandid.ítce do Koutrolní komise: Marcela Zábranská
Pro
Proti
Zdňel se
(7")
9,89o/o
75,O20/"
13.97o/"
Počtv ořítomných hlasů
Kandidátka získala nadDolovičnív&šinu přitomných vlastnických hlasů

sečteni hlasů bylo přijato Usnesení č. 3: ShromríLžděníhlasováním o
kandidátech zvolilo za členy Kontrolní komise:
1. RNDr. Milena Hajnišová
2.Ing. Vítězslav Joura
3. Milade Fišerová
Za náhradníl<v za členy Kontrolní komise byli zvoleni tito kandidáti:
1. Marcela Zábranská

Po
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5.) Společnéprojednání bodů programu 5, ó a 8 a hlasování o nich

Vzhledem k provázaností uvedených bodů programu Shromáždění, které se týkaj í
především ekonomického chodu domu, bylo navrženo společnéprojednání těchto bodů
včetně společnéhojediného hlasování. Jedná se o týo body programu:
5. Schválení l.ýše příspěvků na správu domu včetně dlouhodobě př|1até zálohy
6' Schválení výše odměn čIenůorgánů SVJ
8. Ukoly pro Výbor a vlastníky
Předsedající vyhlásil hlasování aklamací o sjednocení bodů 5, 6 a 8 programuStav prezence před hlasováním: 58'98%o všech hlasů.

K

lřijetí návrhu je zapotřebi nadpolovičnívětšiny přítomn
vlastniků
proiednríní
Výsledek hlasování aklamací A4 o společném
a hlasování o bodech 5. 6 a 8
Pro
Proti
Zdržel se
přítomnÝch
(7o)
hlasů
98,,39o/o
o,4so/o
Počtv
1,160/o
Návrh na soolečnéoroiednání a hlasování o bodech 5. ó. 7. a 8 bvl nřiiat
Pani Marcela Zábranská představila vlastníkůmobsah výše zmíněných bodů programu.

Předsedající otevřel diskusi k těmto bodům programu, do nížse nikdo nepřihlásil, proto
předsedající Shromáždění qlhlásil hlasování o Usnesení č- 4.
Stav prezence před hlasováním: 58,98% všech hlasů.

K

hlasů
}řiietí návrhu ie zapotÍebi nadpolovičnívětšiny přitomn
Výsledek hlasování H14 o Usneseni č.4: Společné schválení bodů programu 5.6. a 8 ve
zrění dle.'Návrhu usneseni Shromriždění20l1 SVJ Jablonecká 698 _ 7ll po volbě orgiánů

SVJ"

Počtv přítomných hlasů (7o)
Usrresení č. 4 bvlo přiiato

6.)

Pro

Proti

Zdržel se

96,ZsVo

o,440/o

2,760/"

Bod programu 7: Schválení způsobu ročníhorozúčtovánícen služeb a příspěvků na
správu domu, jejich ryúčtovánía vypořádání
Paní Marcela Zitbranská představila vlastníkůmobsah bodu 7 programu skomáždění.

Předsedající otevřel diskusi k těmto bodům programu' do niž se nikdo nepřihlásil, proto
předsedající vyhlásil hlasováni o Usnesení č. 5.
Stav prezence před hlasováním . 5E,'72%o všech hlasů.
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K přijďí Usnesení č. 5 je zapotřebí vice jak% přitomných hlasů (ti.'15%\.
Výsledek hlasovriní H15 o Usnesení č.5: Schvríleni způsobu rďního rozúčtovárri cen služeb a
příspěvků na spniw domu jejich v-rrieov:áurí a vypořídríníve znění ďe
usnesení
''Náwhu
ShromaŽdění 20 l 1 sv' ,ablon€ckí 69E _ 7 l l po volbě orgánů svJ"
Počtv ořÍtornní'ch hlasů (7o)
Umeseni č. 5 brto pňiato

ó-)

Pro

Proti

ZÁržel se

96,52/o

0,'AOo/o

0,450/o

Rů2né

Přdsedajici oznámil přítomným vlastníkůrqže kontaktní formulář k evidenci ělenů

hxb

př€dán vlasmíkům spolu s novým Předpisem plateb. Jeho vyplněnim a doruěením
\_rtroru S\l splní ělen svJ bod k) Usneseni z bodu programu 8) - Úko$ pro Výbor a

rlamtv
-

|

záa'k
Předsedajici poděkoval všem přitomným za účastna Shromáždění a za trpělivost při
p{ínivtíoíjednotlivých bodů. Zápis ze Shromiížděníbude zvďejněn do l0 dnů ve
i1r-šLách jednotlivých vchodú.

n

Předsedající ukončil Shromážděni ve 21:33.

r'.
!

Zapvl:

v//

podpi$

Ing. Vojtěch Stritzko

olěfil: Předsedající -

Ing. Michal Fiirbacher

Přílohy. Presenčni listiny
Kandidátni listina,
Zápis o pniběhu hlasování,
Pozvánka na Shromráždění SVJ včďně příloh
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podpis

ú

/La'

/

