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Zpráva o čtvrtém zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek 
Křejpského 1512 – 1513 – 1514 

 
 
Čtvrté zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) proběhlo dne 
14. 10. 2015 od 18:00 hod. v jídelně společnosti Jihoměstská sociální, a.s., na adrese Křejpského 
1502/8, Praha 4. 
 
ZÁPIS PODLE JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ: 
 

(Není-li v zápise uvedeno jinak, přednesl předmětný bod programu předseda výboru SVJ pan Čihák.) 
   
 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti: 

 
Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ pan Čihák. V průběhu kontroly usnášeníschopnosti 
seznámil přítomné s plánovanými opravami zastřešených vstupních prostor na jižní straně domu 
v závislosti na dříve provedeném statickém posouzení a vyhotoveném návrhu oprav těchto 
prostor. Zastřešení vstupních vchodů bylo, jak vyplývá z posudku, provedeno nekvalitně, 
konstrukčně špatně, a ač není stav přímo havarijní, je oprava těchto prostor nezbytná. Vnější 
vstupní zastřešení na severní straně objektu prozatím nevyžaduje rozsáhlou rekonstrukci, a tak 
budou provedeny pouze opravy ve vnitřních prostorách vchodů. Na opravu již nelze uplatnit 
záruku. 
 
V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace a v roce 2016 proběhne výběrové řízení 
na dodavatele. Realizace oprav portálů je plánována na rok 2017, případný problém může nastat 
s autorskými právy.   
 
Kontrolou kvora potřebného k přijímání rozhodnutí (usnášeníschopnosti) byla zjištěna 
přítomnost účastníků shromáždění, kteří dohromady mají 66,7% hlasů. Schůze byla 
shledána schopnou usnášení. 

V průběhu schůze opustil na chvíli shromáždění SVJ jeden z přítomných (vedený pod číslem 
40), který se neúčastnil schvalování uvedeného pod bodem 9. Potřebné nadpoloviční kvórum, 
nutné ke schválení všech otázek, bylo splněno po celou dobu průběhu shromáždění. 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu: 
  

� Volba zapisovatelů Miloslavy Smolákové a Dany Dvořákové 
 

   Potřebné kvórum > 50% přítomných 
 

   Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%    Schváleno: ANO 

 
� Volba ověřovatele Dagmar Novákové 

  
Potřebné kvórum > 50% přítomných 

 

Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%                           Schváleno: ANO 

 
 

3. Schválení programu shromáždění: 
 

Potřebné kvórum > 50% přítomných 
 

Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%  Schváleno: ANO 

   
 

4. Zpráva o činnosti výboru: 
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Zprávu přečetl pan Bouček, viz Příloha č. 1. 
 

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí. 
  
Přítomní byli požádání předsedou SVJ panem Čihákem, aby jakožto majitelé bytových jednotek 
oznamovali veškeré závady, problémy a podněty související s bytovými jednotkami zásadně na 
jednání výboru SVJ, a to s ohledem na respektování soukromí členů výboru. Členové výboru se 
scházejí pravidelně, minimálně jednou za čtrnáct dní. Termín konání nejbližšího jednání výboru 
je vždy uveden v Zápise z jednání výboru SVJ, který je vyvěšen na informační nástěnce SVJ. 

 
 
 

5. Zpráva kontrolní komise společenství: 
 

Zprávu přečetla paní Kazdová, viz Příloha č. 2. 
 

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí. 
 

 
6. Schválení vypořádání nákladů na vlastní správní činnost za roky 2014, 2015 z tzv. fondu 

oprav: 
 

Zprávu o vypořádání nákladů přečetla paní Karbanová, viz Příloha č. 3. 
 

Potřebné kvórum > 50% přítomných 
 

Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%                                    Schváleno: ANO 

  
 

7. Schválení zprávy o hospodaření SVJ a účetní závěrky za rok 2014: 
 

Se zprávou o hospodaření SVJ a účetní závěrkou za rok 2014 seznámila přítomné paní 
Karbanová, viz Příloha č. 4. 
 

Potřebné kvórum > 50% přítomných 
 

Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%                                    Schváleno: ANO 

 
 

8. Zpráva o plnění plánu oprav: 
 

Přítomní majitelé bytových jednotek byli seznámeni s plněním plánu oprav a údržby ke dni 
konání shromáždění, viz Příloha č. 5. 
 

K plánu oprav a údržby předseda SVJ Dalibor Čihák doplnil následující: 
 

� Bylo provedeno sjednocení klíčů a čipů pro vstup do sklepních prostor pro všechny tři 
vchody. 
 

� Klíče pro vchodové dveře č.p. 1512, 1513 a 1514 jsou odlišné, čipy  jsou  pro všechny 
tři vstupy sjednoceny (totožné). Je vedena centrální evidence čipů. 
 

 
 

9. Schválení odměny pro kontrolní komisi za rok 2015: 
 

Byl podán návrh na vyplacení odměny ve výši 12 000,-Kč hrubého pro kontrolní komisi za 
kalendářní rok 2015. Rozdělení odměn je v kompetenci předsedy kontrolní komise. 

 
Potřebné kvórum > 50% přítomných 

(jeden účastník zasedání v době schvalování opustil místnost, počet hlasů přítomných 65,6%) 
 

             Pro  100%       proti  0,0%       zdrželo se  0,0%                                     Schváleno: ANO 
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10.   Návrh na zrušení ostrahy: 
 

Paní Nováková úvodem přednesla následující návrh výboru na zrušení ostrahy společností 
Griffin: 
 

Již delší dobu se diskutuje o akceschopnosti společnosti Griffin zajišťující ostrahu pro objekt. 
Pracovníci společnosti nemají žádné zvláštní pravomoci, a v případě nutného zákroku tak 
mohou pouze, obdobně jako majitelé bytových jednotek, přivolat kompetentní orgány. 
Společnost Griffin dříve zabezpečovala obsluhu požární signalizace, v současnosti je však tato 
role bezpředmětná, neboť máme funkční autonomní hlásiče požáru. Ročně činí cena za ostrahu 
na jednu bytovou jednotku 3 000,-Kč. Je na zvážení, zda by nebylo lepší investovat tyto 
finanční prostředky do řádného zabezpečení jednotlivých bytů. Výpovědní doba společnosti 
Griffin činí dle předmětné smlouvy s touto společností 3 měsíce.   

 
Pan Čihák k návrhu doplnil, že výpověď společnosti Griffin by mohla být dána až v okamžiku, 
kdy budou ve vchodech nainstalovány nové kamerové systémy. Další možností je vypovědět 
smlouvu se společností Griffin a na ostrahu objektu vybrat jinou společnost. 

 
Velký počet přítomných vlastníků bytových jednotek vyjádřil nesouhlas s návrhem na 
zrušení ostrahy, neboť ostraha má značný preventivní účinek. Od doby, kdy pracovníci 
ostrahy několikrát denně procházejí a kontrolují jednotlivá patra, nedochází již v domě 
k pohybu a přespávání cizích lidí. Byl zaznamenán i menší počet vloupání. Co se týká 
bezpečnosti, jsou na tom nejhůře byty v průchozích a nejvyšších patrech. Kamerový systém 
bezpečnost bytů plně nezajistí. 

 
� Schválení zrušení ostrahy v SVJ: 
 

Potřebné kvórum > 50% přítomných 

               

Pro  50,3%       proti  47,1%       zdrželo se  2,6%                                Schváleno: ANO 

 
 

11.   Diskuse: 
 

• V poslední době jsou často nechávány otevřené vchodové dveře na severní straně domu. 
Bylo apelováno, aby si každý zkontroloval, zda za sebou neponechává dveře otevřené. Je na 
zvážení, zda znovu nenainstalovat samozavírání dveří. 

 

− Dotaz paní Maixnerové: Nebylo by možné nainstalovat na dveře hlásič, že dveře jsou 

                    otevřené? 

− Odpověď pana Čiháka: V současné době zřejmě není takový systém dostupný. 
 

• Jakým způsobem bude fungovat nový kamerový systém, kde všude bude nainstalován, a kdo 
všechno bude do systému oprávněn nahlížet? 

 

− Pan Čihák informoval, že o výběru a umístění kamerového systému není dosud 
rozhodnuto. Kontrolu nahraného obrazového záznamu bude provádět nejspíše člen 
výboru SVJ, aby se nenavyšovaly další finanční náklady na provoz. Dle sdělení pana 
Bulíře (z Jihoměstská a.s.) musí být kamerový systém provozován v souladu s ochranou 
osobnosti. 

 

− Dotaz paní Maixnerové: V případě, že bude souběžně ostraha i kamerový systém, zvýší 
                     se nájem za služby? 

 
− Odpověď pana Čiháka: Ano, v tomto případě by se zvýšila cena služeb. 

 

• Dotaz paní Součkové: V bytě jsou popraskané parapety, při dešti voda prosakuje do bytu. 
          Je v plánu SVJ tento závadný stav nějak řešit? 
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− Odpověď pana Čiháka: Veškeré závady je třeba nahlásit v době jednání výboru SVJ, o 
popraskaných parapetech víme, bude opravováno. 

 
• Upozornění pana Krause: V případě pohybu výtahu svítí postupně světla v jednotlivých 

                 patrech, jsou špatně seřízena čidla. 
 

− Odpověď pana Čiháka: O daném problému víme, čidla budou opravena. 
 

• Upozornění paní Skálové: Instalace čipů ve sklepních 
prostorách plně neřeší ochranu  majetku. 

 

− Odpověď pana Čiháka: Ano, čipy bohužel neřeší plně ochranu majetku. 
 

• Další informace v rámci diskuse sdělené předsedou SVJ panem Čihákem: 
 

− budou nainstalovány nové domovní zvonky, včetně videotelefonů,   
 

− pravidelně jsou kontrolovány úhrady do fondu oprav, v případě, že úhrada nebyla provedena, 
je majitel bytové jednotky o dluhu informován (vhozením upozornění do schránky). Každý 
měsíc je evidováno v průměru kolem 10 neplatičů; ke dni shromáždění byli evidováni 3 
majitelé, kteří neuhradili příslušnou částku do fondu oprav za příslušné období, 

 
− zalévání zeleně je prováděno z vodoměru umístěného v suterénu, naúčtovaná spotřeba vody je 

hrazena z fondu oprav; regenerace zeleně proběhne až po rekonstrukci vchodových vstupních 
prostor, 

 
− v případě požadavku na revizi elektřiny, výměny či opravy elektrických rozvodů, je možné se 

obrátit na pana Farajzla, vchod 1512 (7. patro); opravy a výměny si hradí majitel bytu sám, 
 

− byl podán návrh, zda v budoucnu, po zkušenostech z letošních vysokých letních teplot, 
neprovést u bytů orientovaných pouze na jižní stranu zastínění oken vnějšími žaluziemi; u 
větších bytů by bylo provedlo zasklení lodžií. Jedná se zatím pouze o úvahu/předběžný návrh 
z důvodu finančně nákladné investice. 

 
 
12.   Závěr: 

 
Předseda SVJ pan Čihák ukončil shromáždění SVJ. 

 
 
 
Přílohy k zápisu 

 
1) Příloha č. 1    Zpráva o činnosti výboru 

2) Příloha č. 2    Zpráva kontrolní komise SVJ 

3) Příloha č. 3    Vypořádání nákladů na tzv. vlastní správní činnost 
4) Příloha č. 4   Zpráva o hospodaření SVJ a účetní závěrka za rok 2014 

5) Příloha č. 5   Plán oprav a údržby pro roky 2013 -2014, plnění ke dni Shromáždění č. 4 

 
 
 
 
 

Zapsala: Dana Dvořáková 
 

Kontrolu provedla: Miloslava Smoláková 
 

Ověřila: Dagmar Nováková  


