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ZÁpls z leonÁruí scnůzE usTAvu.tícínosnnoruÁžoĚruí

Společenstvípro dům Na Chmelnicích 69. 71, Muténická 6. 8, Plzeň

konání:
Hodina:
Místo konání:
Datum

15. 10. 2007
18,30 hod.
Hotel CD, Karlovarská 83

prooram dle pozvánkv:
Schvalování stanov společenství vlastníku jednotek (dále jen ,,společenství")
v boru společenství
3) Odsouhlasení v še DZS (dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku) a její
sp!atnosti
4) R zné, diskuse
5) Závér
1)

2) Volba

Schrjze shromáždění se zučastnili vlastníci jednotek se spoluvlastnick m podílem
647490,661712737, tj. 90,8o/o, což znamená, že schrize byla usnáŠeníschopná.
Prezenčnílistina vč. pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto zápisu.
Pozn.. Na schůzi byli pfitomni ibudoucí vlastníci, kterí ještě nebyli ke dni konání schťlze
zapsáni v KN. Tito vlastníci byli upozorněni, že se nemohou účastnithlasování.
Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zahájila M. Emingerová (za správce objektu
Plzeňsk servis s.r.o.) a konstatovala, že schťrze je usnášeníschopná.
Schťrze se konala za učasti notárky JUDr. Kaslové, která prováděla notársk zápis k bodťrnt
1 a 2 programu (voIba vyboru, schvaIování stanov). Tento notá sk zápis je nutnynt
podkladem pro zápis společenství do Obchodního rejst íku (rejstríku společenství).

Dále bylo pristoupeno ke schválení programu dle pozvánky a program byl odsouhlasen
všemi prítomn mi vlastníky.

Ad í ) Schvalování stanov společenstvívlastník iednotek (dále ien ..společenství"l
Byly predIoženy stanovy ke schválení (se stanovami se měli možnost vlastníci seznámit
predem - viz. p íloha pozvánky). Nikdo z prítomnl ch neměl k navrženym stanovám dotazy

ani pripomínky.
Vlastníci byli vyzváni k hlasování o schválení stanov společenství:
(viz. notá sky zápisl

Ad 2) Volba vÝboru společenství
Vlastníci byli informováni o nutnosti zvolení vyboru společenství(s odkazem na príslušnou
část stanov) a vyzváni, aby navrhli kandidáty na členy vyboru, s doporučením správce, aby
v bor obsahoval zástupce z každéhovchodu.
Na členy v boru byli navrženi:
o Radek Slanina (Na Chmelnicích 69)
o Vladimír Nápravník (Mutěnická 6)
o Lenka Novotná (Na ChmeInicích 71)
o Milan Štěpánek (Mutěnická B)
o Tat'ána Drechslerová (nebytov prostor)
Vlastníci by|i vyzváni k hlasování o zvolení členťrvyboru, a to jednotlivě o každémčlenovi:

Pro všechnv navňené hlasovalo 100
VÝbor bvl zvolen. (viz. notá

sl<v

zápis|

%o

p ítomnÝch. proti 0

%o,

hlasování se zdňelo 0

%o.

Ad 3) Odsouhlasení vÝše DZS (dlouhodobé zálohv na správu domu a pozemku) a ieií
sp!atnosti

o povinnosti hradit Dlouhodobou zálohu na správu domu a
pozemku (DZS, tzv. fond oprav) - v še tohoto p íspěvku je_podle zákona 7211994 Sb. o
vlastnictví bytťr učena ve!ikostí spoIuvlastnického podílu. Cástku lze dále rozhodnutím
shromáždění měnit dle aktuální potreby finančníchprostredkťr (sloužík financovaní
prípadn ch oprav, údžbya je čerpána i na veškerédalšíprovozní náklady spojené s

Vlastníci byli informováni

objektem).

Vlastníci byli dále informováni o splatnosti, a to že: Príspěvky na správu domu a pozemku
stanovené v měsíčnív ši a zálohy na rjhradu za služby stanovené v měsíčnív ši jsou
splatné vždy do posledního dne p íslušnéhokalendá ního měsíce, za ktery byly stanoveny.
VIastníkťrm byla správcem doporučena vliše DZS mezi 5 až 10 Kélrď. Nejprve bylo
diskutováno o 7 Kčlm2. Někte4 mi vlastníky bylo následně navženo 5 Kč/m2.
Bylo tedy hlasováno o DZS ve vyiši 5Kčlm2 a vyše uvedené splatnosti, p ičemžkeschválení
bylo zapot ebí souhlasu nadpolovičnívětšiny p ítomn ch:
velikosti
Nadpoloviční většinou p ítomnÝch bvla schválena vÝše DZS
posledního
p
plateb
podíIu
dng
vždv
do
edepsanÝch
a
splatnost
spoluvlastnického
p íslušnéhokalendá ního měsíce, za ktery bvlv stanoveny.

Ad 4} R zné. diskuse
Vlastníci byli vyzváni k diskusi, vyslovení dotazťr či požadavk - viz. nížeuvedené body
(z nichž některé budou postupně rešeny správcem a v borem spoleěenstvÍ):
. ByIa diskutována prob|ematika rjklidu společnyich prostor. V souvislosti s vliše
uveden m by| vznesen požadavek na zajištění cenovych nabídek na úklid
společnlich prostor, které budou podkladem pro v běr klidové firmy v borem

.
.
o
.
.
.
.
.
o
.
o

spoIečenství.

Vlastníci byli informováni ohledně možnosti aktivace televizních zásuvek: zajiŠt'uje
UPC, teI. dispečink, 241 005 100, 284 085 111
vlastníci upozornili na neporádek u popelnice v Mutěnické B, kde je odpad sypán

mimo popeInici na zem. Urgentně nutno zajistit odvoz.
Byl vznesen požadavek na zajištění kontejnerťr na tríděn odpad
Vlastníci byli vyzvánijedním z vlastníkťr,aby atrium nebylo místem volného pobíhání
psů a tito zde nebyli venčeni tak, aby toto místo mohlo b t bez problému vyuŽÍváno
dětmi.
požadavek na zajištění klíčeod vchodu do atria pro vlastníky a taktéžzabránéní
p ístupu cizích osob (zamykání)
Vlastníci byli vyzváni jedním z vlastníkůk zamykání jednotliv ch vchodťr z dťrvodu
bezpeěnosti a ochrany majetku - ideálně zamykání po 19:00
Některí vlastníci z 1. NP namítali proti placení záloh za vytah, diskutovány moŽnosti
zablokování možnostl v tah využívatv 1.NP, toto shledáno jako omezujícívťtči
ostatním nájemníkťrm (doprava kočárkťrdo 1.NP), proto námitky shledány jako
neakceptovatelné
požadavky na ešenínedodě|kťr ve společn ch prostorách bude uskutečněna
prohlídka společn ch prostor s členy v bonu společenství
Prověrit k!íčeod společn ch prostor, někte í vlastníci nechtějí mít na vše jeden
univerzáI (kvťrli bezpečnosti ko|árny atd.), prově it vstupy kv li klíčm
prověrit možnost pridělání druhého ovladače na garážová vrata (prípadně p idělat
klíčna ručníovládání)
požadavek na kontrolu vchodov ch dve í domu B - nezaklapávají

.
.
.
o
o
.
.

Požadavek na zajištění bezbariérového p ístupu do domu

A

(neprístupné pro

kočárky)
zajistit označeníhlavních uzávěr v suterénu
Zajistit označeníbudov - jednotliv ch vchodůt
Prověrit kapajícívodu v prostoru garáží
společná elektrina -zvážit regulaci spínačťr(svítízbytečně dlouho), prověrit možnost
dě]eného svícení jednotliv ch pater domu
požadavek na hIasováni o z izení kontrolní komise - kontrolní komise nebyla zvolena
vlastníci byli informov áni, že závady v bytě si každ vlastník rešísám s investorem,
závady společn ch prostor budou ešeny vliborem a správcem

Na závěr správce poděkoval vlastníkům za účasta shromáždění bylo ukončeno.

skončeníshromáždění se

.

konala schůze vyboru

společe nsfuí:

P ítomníčlenovévyboru hlasovali o volbě predsedy a místopredsedy v boru. Pri
hlasování byli prítomni všichni členovévyboru:

o

Členovév boru, jakožto v konného orgánu společenstvízvolili pana Radka
Slaninu p edsedou v boru společenství.
o Členovévyboru, jakožto v konného orgánu společenství zvolili pana
Vladimíra Nápravníka místopredsedou v boru společenstvÍ.
Bylo dohodnuto umístění nástěnek v každémvchodě (vždy volná stěna vedle
prostoru poštovníchschránek), kde budou vyvěšeny informace pro vIastníky
Bylo dohodnuto, že pro požadavky vlastníkťr na členy v boru spoleČenství
v jednotliv ch blocích domu budou využívány schránky jednotliv ch Ólen vyboru
(v odpovídajícíchblocích domu), pro požadavky na společenstvíjako celek a
doručováníkorespondence společenstvíod ostatních institucí bude instalována
zvláštníschránka, tato bude umístěná v místě sídla společenstvídle Obchodního
rejstríku - tj. Na Chmelnicích 69 v prostoru pod nástěnkou.
Členovév boru byli informováni, že mezi první činnosti v boru ve spolupráci se
správcem bude patrit: zápis v boru do Obchodního rejstríku, uzav ení mandátní
smlouvy na správu společn ch ěástí domu a p evzetí společn ch prostor od
investora.

Zapsala

Emu

Plzeňsky seruis

s,r. o.
,í

ů

Slanina

pro dům Na Chmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, Plzeň

