
zÁpls z JEDNÁtlí scHůzt sHRoMÁžoĚtrtí vnsrruírů

Spo/eče nství pro dťtm Na Chmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, PIzeň

Datum konání: 4. 6.2008
Hodina: 18:30
Místo konání: Hotel CD, Karlovarská 83

Členové vyboru - prítomni: T. Drechslerová, V. Nápravník, L. Novotná, R. Slanina
omluven: nn. Štěpánek

Za správce Plzeňskli servis, s.r.o.: B. Hostičková, M. Minarík

Program sch ze shromáždění:

1) Zhodnocení činnosti společenství za rok 2007 - zpráva o v sledku hospoda ení
společenství, aktuální stav hospoda ení.

2) Návrh investic na rok 2008 (riklidová místnost , zabezpečení atria a vl tahu).
3) Návrh na zv šení DZS (fondu oprav), možnosti rlspor náklad .

4) Návrh stanovení podílu nebytov ch prostor na společn ch nákladech odpad,
osvětlení společn ch prostor.

5) Návrh domovního ádu.
6) Návrh odměn pro členy v boru společenství, návrh DPP pro dozorce v tah .

7) Volba náhradniků za stávající členy vliboru,
8) Provozní záležitosti, diskuze.

Sch ze shromáždění se z častnili vlastníci jednotek se spoluvlastnick m podílem
1131585,512138211, ti. 52,92 o/o, což znamená, že sch ze byla usnáŠeníschopná.
Prezenční l|stina včetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto zápisu.

Jednání schťrze shromáždění vlastníků jednotek zahájil predseda SVJ lng, Radek Slanina.

Ad í ) Zhodnocení činnosti spoleěenství za rok 2007 - zpráva o v sledku hospoda ení
společenství, aktuální stav hospoda ení

Ing. Slanina zhodnotiI činnost společenství za rok2007 - období ríjen 2OO7 až květen 2008
a poda! zprávu o vl sledku hospoda ení společenství a aktuálním stavu hospoda ení,
Pripom ínky vlastníkťt :

. zda existuje uzávérka vyučtování azptáva o činnosti zp|zeňského servisu
o Byla potvzena existence uzávěrky i zprávy paní Hostičkovou.

. Úhradaza odběr elektriny pri čerpání vody z v tahové šachty vchodu c.
o Bude podána reklamace na firmu Stafin.

. Otázka další údžby trávníku vnitrobloku (atria).
o Bude vyhlášeno vl běrové ízení, kterého se budou moci zučastnit zájemci

z advlastníkťt.

Ad 2) Návrh investic na rok 2008 (tikIidová místnost, zabezpečení atria a v tahu)

lng. Slanina seznámil vlastníky s jednotlivlimi rozpočty nákladťr a variantami všech investic.
Postupně se hIasovalo o jednotIivlich návrzích.

a) z ízení uklidové místnosti v ko!árně vchodu C
Pro z ízení htasovalo 30 %o, proti bylo 57 %o, hlasování se zdželo 13 % p ítomnych vlastníků.
Návrh byl zamítnut.
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b) z ízení GSM bran do vi tahťt
Pro ponechání současného stavu hlasovalo 95 %o, proti bylo 2 o/o, hlasování se zdňelo 3 %
p ítomnych vlastníků. Návrh byl zamítnut.

Pripom ínka vlastn íkťt :
. Byl podán návrh zadat vypracování odborné zprávy o pIatnosti normy vztahující se

k GSM branám v tahťr v době p edávání bytovl ch jednotek.
o Bude podána reklamace na firmu Stafin.

c) zabezpečení v tah vchodťr A a B
Pro zabezpečení hlasovalo 5 %o, proti bylo 63 %o, hlasování se zdželo 32 % piltomnych
vlastníků. Návrh byl zamítnut.

V souvislosti se zabezpečením objektu byl podán návrh k odsouhlasení zamykání vchodťt
pouze v době od 22 hodiny do 6 hodiny ranní,

pro zamykání vchodťl hlasovalo 95 %o, proti bylo 3 %o, hlasování se zdŽelo 2 % piltomnych
vlastníků. Návrh byl prijat.

d) návrh zabezpečení atria

Na základě negativních postojťr většiny vlastníkťr k efektu podobného opat ení v poměru
k jeho ceně k hlasování nedošlo a zabezpečení atria se realizovat nebude.

Ad 3) Návrh na zv šení DZS (fondu oprav), možnosti rispor nákladri

a) návrh na zv šení DZS na 10 Kďm2 na dobu 1 roku s platností od 1.7.2008.

pro zvyšení hlasovalo 93 %o, proti bylo 3 %o, hlasování se zdželo 4 % p ítomnych vlastníkŮ.
Návrh byl prijat.

b) tisporná opat ení - osvětlení společnl ch prostor

Pripomínka:
l p. Mráz konstatoval chybné vyprojektování osvětIení garáží i chodeb zá ivkami.
. podat z tohoto dr]rvodu reklamaci na firmu stafin.
. Návrh zjištění možnosti upravy osvětlení společn ch prostor na chodbách tak, aby

bylo osvětleno vždy jen jedno patro
o Budou osloveny firmy pro zjištění možností vytvorení prípadn ch projektťt.

Ad 4) Návrh stanovení podílu nebytov ch prostor na společn ch nákladech - odpad,
osvětlení společn ch prostor

Návrh plateb za:
komunální odpad - učtování za 1 osobu,
odběr elektriny v prostoru garáží - uhrada dle garážového stání,
odběr elekt iny společn ch prostor (chodby) - nebude hrazeno.

pro návrh hlasovalo 77 %o, proti bylo 23 % p ítomnych vlastníkťl, hlasovánÍ se nikdo nezdŽel.
Návrh byl prijat.
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V této souvislosti vlastník bytu A 403 lng. Uhlík podal p ipomínku, Že není vlastníkem
garážového stání ažádá o zohlednění této skutečnosti p i vytičtovánÍ.

o Plzeňsk servis prislíbil prošet ení této pripomínky

Ad 5) Návrh domovního ádu
Pripom ínky vlastníkťt :

l zrušení omezení doby praní prádla do 20 hodiny a posunutí do doby nočního
klidu, tj.22:00., Bylo již napraveno.

. Námitka proti omezení vrtání v neděli a o svátcích

. Námitka proti ohlašování prav v prostorách lodžií v boru.

. Náhrada termínu ,,uživatele bytu" za ,,vlastníka bytu".
, Bylo iiž napraveno.

. zaélenění nebytoq ch prostor do domovního ádu.

lng. SIanina nejprve nechal hlasovat o zájmu vlastníkťr o domovní ád jako takov1 .

pro návrh hlasovalo 93 Yo, proti 0 %o, hlasování se zdželo 7 % p ítomnych vlastnÍkťl. Návrh
byl p ijat.

Dále byI p edložen návrh p epracovat pťrvodně navrženy domovní ád a udělit v boru

společenství právo tento po zapracování změn finálně schválit.

pro návrh hlasovalo 85 % vtastníků, proti bylo 5 %o, hlasování se zdŽelo 10 % P ÍtomnYch

vlastníků. Návrh byl p ijat.

Ad 6) Návrh odměn pro členy v boru společenství, návrh DPP pro dozorce v tahr)

lng. Stanina predloži! ke schválení návrh odměn členťr v boru po celou dobu v konu funkce
taŘto: p edseda vl boru: 2500 Kč, místop edseda: 1250 Kč, členové. 625 KČ (netto), PriČemŽ
odměny jsou splatné vždy pololetně k 15. 7. a 15. 1., p ičemŽ první vi plata bude Provedena
15.7.2oo8. pololetní v daj společenství za cel v bor činí vČetně daní a povinnl ch odvodťt

46515 Kč

pro návrh hlasovalo 88%o, proti byto 2 %o, hlasování se zdželo 10 % p Ítomnych vlastnÍkťt.

Návrh byl p ijat.

lng, Slanina predložll ke schválení návrh odměn dozorc v tahťr ve v Ši 13B0 KČ brutto roČně

na osobu, splatnou formou DPP vždy k 15. 1. za uplynull rok,

pro návrh hlasovalo 88 %o, proti 2 %o, hlasování se zdňelo 10 % p ítomnych vlastníkŮ. Návrh
byl p ijat.

Ad 7) Volba náhradník za stávající členy rn boru

Vzhledem k odstoupení 2 členťr v boru (p eclseda a místopredseda) byli navrŽení noví

kandidáti za vchody A a D.
Návrh za vchod A: lng. Pavel Jáger
Návrh za vchod D: Jana Hanusová
Bylo hIasováno jednotlivě o každém navženém členu.

Hlasování o zvoIení lng. Pavla Jágera:
pro návrh hlasovalo 

-97 
%o, proti 0 o/o, hlasování se zdrželo 3 % P ÍtomnYch vlastníkŮ.

Navrženy kandidát byl zvolen.
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Hlasování o zvolení Jany Hanusové:
pro návrh hlasovalo gb %o, proti 0 %o, hlasování se zdželo 2 % P ÍtomnYch vlastníkŮ.

Navňeny kandidát byl zvolen.

Zvolenli v bor má opět 5 členťr a seše! se ihned po skončení shromáŽdění vlastníkťt.

Ad 8) Provozni záležitosti, diskuze

Vlastníci byli vyzváni k diskusi, vysIovení dotazú éi požadavkťt.
. By! u=ňesen požadavek pouze od vlastníka nebytového prostoru na Plzeňsk servis

na možnost v kazunákladťr daňově odpočitateln ch a daňově neodPoČitateln ch.

o plzeňsk servis prislíbil zabyvat se touto záleŽitostÍ.

Na závěr lng. Slanina poděkoval vlastníkťtm za učast a shromáŽdění bYlo ukonČeno.

po skončení shromáždění se konala schťtze vyboru spoleČenstvÍ:

. p ítomní členové v boru se vzhledem k nep ítomnosti p. ŠtepanXa nedohodli na

zvolení predsedy a místopredsedy.
. pro volbu členťr do těchto funkcí se v bor sejde nejpozději do 14 dn ,

. Bylo domluveno predání svazk klíč a materiálťr do rukou nov ch zástuPcŮ vchodťr

(rliee vztahující se k danému vchodu) a nového p edsedy a místop edsedY (hlavní

svazky za dťrm, pokladna, dokumenty SVJ.
. prozatímním vl konem funkce p edsedy vl boru společenství do dobY zvolení nového

p edsedy a místop edsedy byla pověrena paní Lenka Novotná.

Zapsal:

Mgr. Vladimír Nápravník, Ph.D.

Za Společenství pro dťlm Na Chmetnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, Plzeň

lng. Radek Slanina, Ph.D.

Lenka Novotná
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