
Zápis ze šestého zasedání shromáždění Společenství vlastníků jednotek  

Křejpského 1512-1513-1514 

 

Šesté zasedání se konalo dne 6. 9. 2017 od 18:00 hod v jídelně společnosti Jihoměstská 

sociální, a.s. na adrese Křejpského 1502/8, 149 00 Praha 4. 

ZÁPIS PODLE JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU SHROMÁŽDĚNÍ: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti  

Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ pan Dalibor Čihák.  
V 18:04 hod bylo konstatováno, že kontrolou kvora potřebného k přijímání rozhodnutí 

(usnášeníschopnosti) byla zjištěna přítomnost vlastníků, kteří dohromady mají 57,0 % hlasů. 

Schůze shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti 57,0 % z celkového počtu členů, od 

bodu č.1. Programu shromáždění.  

 
Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 

 
2. Volba zapisovatelů paní Evy Brabcové a paní Dany Dvořákové, a volba ověřovatele 

zápisu paní Evy Chalupové 
 
Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 
 

3. Schválení programu shromáždění 
 
Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 
 

4. Zpráva o činnosti výboru (Příloha č. 1) - Zprávu přečetl pan Bouček. 
 
Výbor v počtu pěti členů se scházel pravidelně v intervalu 14 dní, za dobu od posledního 
shromáždění se sešel 18x. 
 
Proběhla porada všech tří SVJ týkající se kamerového systému a přestavby vchodů z jižní 
strany domu. Byla zabezpečena povinná revize elektro, zajištěn odvoz starých vodoměrů, byl 
projednán návrh na umístění nových kamer a rozšíření kapacity záznamu včetně cenové 
kalkulace. Dále byl připraven odečet bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů. 
Bylo objednáno zateplení stropu úklidové místnosti v suterénu vchodu 1514, byla 
nainstalována mříž ke dveřím kolárny č. 2 a byly zakoupeny 3 stojany celkem pro 18 kol. Byla 
zajištěna oprava poškozených schodišťových hran z PVC, připraveno výběrové řízení na 
komplexní správu domu, bylo podáno přiznání k dani z příjmu právnických osob za období 
2016, byl schválen dodatek ke smlouvě s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
ohledně nájmu prostoru na technologie. Byla zadána poptávka na zatmelení parapetů a na 



montáž hrotů proti holubům, proběhly schůzky v jednotlivých vchodech zaměřené na 
přípravu podzimního shromáždění. 

      Shromáždění vzalo zprávu na vědomí. 

5. Zpráva kontrolní komise (Příloha č. 2) - Zprávu přečetla paní Kazdová 

Kontrolní komise se za dobu od posledního shromáždění sešla 2x, proběhla kontrola 
dokladů, bankovních výpisů a vyúčtování služeb za rok 2016, byl projednán přehled 
neplatičů. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Na bankovním účtu je aktuálně  
4 240 567,12 Kč. 
 

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí. 
 

Po příchodu dalšího člena SVJ od bodu č.5. Programu shromáždění, činí již kvorum 58,3 % 
z celkového počtu členů, shromáždění je stále usnášeníschopné. 

 
6. Schválení vypořádání nákladů na vlastní správní činnost z FO za rok 2016 (Příloha č. 3) – 

Zprávu přečetla paní Karbanová 
 
Ve zprávě jsou rozepsány náklady na vlastní správní činnost za rok 2016 a tvorba a čerpání 
fondu v roce 2016.  
 

 Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 
 

7. Schválení zprávy o hospodaření SVJ a účetní závěrky za rok 2016 (Příloha č.3)  
 
Se zprávou o hospodaření SVJ a účetní závěrkou za rok 2016 seznámila shromáždění paní 
Karbanová, ve zprávě jsou uvedeny příjmy a výdaje v roce 2016. Zůstatek ke dni 
31. 12. 2016 činil 3 533.801,36 Kč. 
 
Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 
 
 

8. Schválení odměny kontrolní komisi za rok 2017 

Výbor navrhuje částku 12 000,00 Kč, kterou rozdělí předsedkyně mezi jednotlivé členy. 
 

Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 

 
Pan Čihák informoval o tom, že komise v současném složení končí a poděkoval jejím členům 
za práci. 
 
Zároveň informoval o ukončení činnosti členů výboru p. Brzáka a pí Karbanové, ocenil jejich 
práci a poděkoval jim jménem všech členů SVJ. 
 



 
9. Volba členů výboru SVJ 

Za členy výboru byli zvoleni pánové Jiří Bouček, Dalibor Čihák, Miroslav Mach a paní Dagmar 
Nováková.  
 

Potřebné kvorum > 50% všech 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 

 
Bylo konstatováno, že se stále nedaří zapojit do práce výboru nikoho z domu 1512. Výbor 
bude tedy v následujícím období pracovat ve čtyřčlenném složení.  
 
10. Volba členů kontrolní komise SVJ 
 
Za členky kontrolní komise byly zvoleny paní Lenka Karbanová a paní Hana Kubátová.  

 
Potřebné kvorum > 50% všech 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 

 
11. Změna správce domu  (Příloha č. 4) 

P. Čihák seznámil přítomné s návrhem výboru na změnu správce domů a pozemků. 
S dosavadním poskytovatelem těchto služeb Jihoměstskou majetkovou, a.s. nebyla 
spokojenost hlavně z důvodu vysoké ceny a obtížné komunikace s vedením firmy. Výbor 
provedl výběrové řízení na nového dodavatele služeb a poptal celkem 4 subjekty. Jako vítěze 
vybral firmu KORBEL facility s.r.o., která nabídla příznivou cenu a velký rozsah služeb 
(současná cena za bytovou jednotku je 130,- Kč, nový poskytovatel navrhuje  
109,- Kč bez DPH/měs/jednotka). 
 

Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   62,3%  proti  32,7%  zdrželo se   4,9% Schváleno: ANO 

 
 

12. Plnění plánu údržby a oprav na léta 2013 – 2017 a plán oprav na období 2018 – 2022 

(Příloha č. 5) 

Pan Čihák seznámil účastníky s plněním plánu oprav na období 2013 – 2017. Bylo splněno: 
oprava střechy, oprava zastřešení u hlavních vstupových dveří, statické posouzení a návrh 
oprav zastřešených vstupních prostor, údržba vzrostlé zeleně, seřízení a údržba oken, oprava 
společných sklepních prostor včetně opravy elektroinstalace, zateplení stropů bytů v přízemí, 
sjednocení klíčů do sklepních prostor a ke vstupním dveřím. Prozatím se vypustilo zajištění 
stability deformující se konstrukce jižní strany objektu, oprava nebo výměna poštovních 
schránek a oprava maleb ve společných prostorách. Tyto úpravy budou realizovány později v 
návaznosti na velké opravy. Původně byla v plánu částka 2 092 000,00 Kč, skutečně čerpáno 
bylo doposud 1 349 320,05 Kč. 

Dále p. Čihák informoval o plánu velkých oprav a údržby na období 2018 – 2022. Konkrétně 
se jedná o opravu vstupních prostor, výměnu dveří sklepních prostor v suterénu, opravu 



vnitřních dešťových svodů v přízemí a rekonstrukci jižních portálů. Celkové předpokládané 
náklady na tyto opravy činí 3 640 000,00 Kč. 
 
Plnění plánu na léta 2013 – 2017 a plán velkých oprav na období 2018 – 2022 byly schváleny 
100% přítomných. 

 
Potřebné kvorum > 50% přítomných 
Pro   100%  proti   0,0%  zdrželo se   0,0% Schváleno: ANO 

 
13. Diskuse 

 
Pan Čihák informoval, že kamerový systém se záznamem je již funkční ve sklepě, 12. patře, 
přízemí a průchozích patrech domu, ještě zbývá instalace ve výtahu. Záznam je uchováván 
po dobu jednoho týdne. K 1. 1. 2018 bude dána výpověď firmě zajišťující ostrahu, nájemné 
bude od ledna o to nižší.  
 
Byly zatmeleny parapety a u oken od sklípků v 5. a 9. patře osazeny hřeby proti holubům.  
Účastníci shromáždění nesouhlasí s omezením zimní údržby vnitrobloku městskou částí.  
Cesty směrem k prodejně Billa a autobusové zastávce jsou hojně využívány a není možné je 
nechat bez údržby. 
 
Pan Čihák seznámil shromáždění o úmyslu MČ Prahy 11 o vyřazení zimní údržby 
vnitrabloku již od této zimní sezony. – Shromáždění vyslovilo nesouhlas s vyřazením 
zimního úklidu chodníku ve vnitrabloku na pozemcích č. 2519/1, 2519/47 a 2519/55, k.ú. 
Chodov, obec Praha, z plánu údržby MČ Praha 11. S OSTATNÍMI ČLENY SHROMÁŽDĚNÍ 
NESOUHLASIL POUZE ZÁSTUPCE MČ PRAHY 11. 
 
 
pí Karbanová/1514 – informovala o své snaze, aby u bytů situovaných pouze na jižní stranu 
(2 + kk) byly instalovány vnější žaluzie, protože nelze v horkých letních dnech větrat 
průvanem. Návrh nebyl vzhledem k finanční náročnosti přijat, další argument byl, že do 
fondu oprav přispíváme všichni, takže z něj nelze financovat úpravy pouze u některých typů 
bytů. 
 
pí Linhartová/1512 – v zimě se neuklízí u popelnic, v havarijním stavu jsou schody směrem 
k Bille ve vnitrobloku, zábradlí, neudržují se keře. 
 
p.Čihák/1514 – pozdě se odmetají schody, na ulici je sníh nahrnován směrem 
k zaparkovaným autům a keřům 
 
p. Vladislav/1514 – v dezolátním stavu jsou asfaltové chodníky – je třeba vyvolat jednání 
k nápravě 
 
pí Meixnerová/1512 – jak vypadá situace s výměnou stoupaček?  
Odpověď p. Čihák - výměna stupaček bude řešena komplexně, bude zahrnuto do plánu 
velkých oprav a údržby po roce 2022. 
 




