
Ápls z lroruÁruí scHůzr sHRoMÁžoĚNívnsrruírců

Spo/ečenství pro dťtm Na Chmelnicích 69,77, Mutěnická 6, 8, Plzeň

Datum konání: 19. 5. 2009
Hodina: 18:00
Místo konání: Hotel CD, Karlovarská 83

Členové vliboru - prítomni: L. Novotná, J. Hanusová, T. Drechslerová, M. Štěpánek
Za správce Plzeňsk servis, s.r.o.: B. Hostičková, M. Minarík

Program sch ze shromáždění:

1) Zhodnocení činnosti společenství za rok 2008 - zpráva o vlisledku hospodarení
gpolečenství, porovnání hospoda ení s rokem 2OO7 , aktuální stav hospoda ení.

2) Rešení reklamací
3) Volba náhradníkaza odstoupeného člena u. boru
4) Provozní záležitosti, diskuze.

Schrize shromáždění se zričastnili vlastníci jednotek se spoluvlastnick m podíIem
1131585,512138211, tj. 52,92 o/o, což znamená, že schťrze byla usnášeníschopná.
Prezenční listina včetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto zápisu.

Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zaháji|a predsedkyně SVJ Lenka Novotná.

1| Zhodnocení činnosti společenství za rok 2008 - zpráva o v sledku hospoda ení
spoIečenství, porovnání hospoda ení s rokem 2OO7, aktuáIní stav hospoda ení

Paní Novotná zhodnotila činnost společenství za rok 2008 a podala zprávu o vlisledku
hospodarení společenství, porovnala hospoda ení v roce 2008 s rokem 2OO7 a dále
informovala vlastníky se stavem fondu oprav ke dni 30.4.2009.
Pripomín ky vlastn íkťr :. z ad vlastník by| zaznamenán zájem o zaslání zprávy o činnosti za rok 2008

v elektronické podobě
o Byla nabídnuta možnost zaslat mailem pro zájemce, kte í nahlásili mailovou

adresu. vlastníci dále vyjádrili nespokojenost s informováním o dění na nástěnkách
v jednotliv ch vchodech

o Vyibor se zavázal toto napravit a pravidelně informovat vlastníky o dění.

2) Řešení reklamací

Paní Novotná seznámila vlastníky s nadále probíhajícími reklamacemi s flrmou Stafin:
- neustálému zatékání okny na chodbách pri prudším dešti
- vody ve u. tahovlich šachtách
- rozkopané atrium a probíhajícímu šetrení a hledání místa zatékání skze špatnou

izolaci do sklepťr a do garáží v domě
- dále vlastníci byli upozorněni na možnost áráty záruky na st echu, kterou nám

pohrozila firma Stafin, pokud se okamžitě nezastaví pohyb nepovolanlich osob na
streše domu, zejména vlastníkťl horních bytťr, kteí se tam chodí opalovat atd.

Pripom ín ky vlastn íkťr :



. Vznesen dotaz, kdy bude ukončena práce v atriu
o Bude učiněn dotaz na firmu stafin.

3) VoIba náhradníkaza odstoupeného ělena v boru

Vzhledem k odstoupení čIena v boru pana lng. Pavla Jágra za vchod A, byt navržen
kandidát lng. VácIav Hampl.

Hlasování o zvolení lng. Václava Hampla:
Pro návrh hlasovalo 98 %o, proti 1 To, hlasování se zdželo 1 % p ítomnych vlastníkťl.
Navženy kandídát byl zvolen.

Zvolen, vyibor má 5 členrj a sejde se do čtrnácti dnťr po skoněení shromáždění vlastníkťr.

Plzeňski servis se zavázal pripravit podklady pro zapsání skutečnosti do obchodního
rejstríku.

4) Provozni záležitosti, diskuze

Souěástí zprávy o hospodarení byli v|astníci seznámenl se stavem dIuhu na fondu oprav a
záloh na služby jednotliv ch vlastníkťr. Byl podán návrh na rešení dlužníkťr soudním
vymáháním.
Hlasování o soudním vymáhání pokud dluh u vlastníka bytu nebo nebytové prostory
presáhne částku 10 000,- Kě. Vymáhání pohledávek zapoěne dnem 1. 8. 2009.

Pro návrh hlasovalo 98%o, proti 1%o, hlasování se zdželo 1% p ítomnych vtastníkťl.
Návrh byl pfrjat.

V bor SVJ vyzval vlastníky, aby udělili v boru pravomoc rozhodovat o financích bez
souhlasu shromáždění vlastníkťr jednorázově do v še 20 000,- Kč, nejv še však do
100 000,- Kč za rok. Zároveň je povinností v boru informovat vlastníky prostrednictvím
nástěnek v jednotliv ch vchodech o každém mimorádném čerpání.

Pro návrh hlasovalo 95%o, proti 3%o, hlasování se zdželo 2% p ítomnych vlastníkťl.
Návrh byl pftjat

Vlastníci byli upozorněni na zákaz vjezdu do garáží domu s motorov mi vozidly, které jsou
poháněny LPG nebo CNG. Y garážích není zabezpečeno odvětrávání, které by odpovídalo
pro vozidla tohoto typu. V bor podniká kroky k tomu aby byla nainstalována príslušná
zákazová znaěka a bylo následně možno obrátit se na Městskou policii.
Dále byli vlastnící upozorněni na zbytečné chození garážovyimi vraty, jeho energetickou
náročnost a vyplyivající zvlišené opotrebení garážovyich vrat.

Vlastníci byli vyzváni k diskusi, vyslovení dotazťl ěi požadavkťr.

Pan Vladimír Klasna p edložil v boru SVJ finanční kalkulaci a návrh na zvlišení oplocení
atria. Po diskuzi byl vysloven návrh, zda se vlibor má zabyvat nástavbou zítky a nechat
zhotovit vizualizaci této nástavby avyžádání souhlasu architekta stavby..

Pro návrh 92%o, proti 5%m hlasování se zdželo 3% p ítomnych vtastníkťt.
Návrh byl pňjat.

Dále vlastníci navrhli lnstalaci stojanri na kola na zed' a na zem do koláren vchodu B a C.
Návrh na zhotovení nebo zakoupení stojanťr mohou vlastníci predk!ádat do 20.6.2009. poté
bude nejvyihodnější nabídka realizována v borem.

Pro návrh 85%o, proti 3%o, hlasování se zdželo 12% p ítomnych vtastníkťt.



Návrh byl pňjat.

Paní Hostiěková z PIzeňského servisu upozornila na možnost ešení neplatiěťr souČasně se
soudním vymáháním, rešit tuto záIežitost zakotvením smluvní pokuty do stanov spoleČenstvÍ,
Proběhlo hlasování zda se v bec zab vat smluvní pokutou ěi ne.

Pro nezabyvání 91%o, pro zabyvání 3%o, hlasování se zdželo 6% p ítomnych
vlastníkťt.
Bylo pfrjato se smluvní pokutou nezabyvat.

Zároveň se vlastníci dohodli se touto možností zabyvat na dalším shromáždění po
vyhodnocení zkušeností s vymáháním soudní cestou.

DáIe se shromáždění zabyvalo stížností paní Hablové z bytu č. 4O1- Mutěnická 8, která
upozornila na skutečnost, že z bytu č. 501 a 502 v pátém patre - Mutěnická 8 dochází
k dlouhotrvajícímu narušování klidu v domě.

Paní Hablové byIo vysvětleno, a doporučeno i prítomn m právníkem, Že se
jedná o občansko-právní spor a ten musí sama za sebe rešit soudní cestou.
Prislíbeno písemné vyjádrení od Plzeňského servisu.

Na závěr paní Novotná poděkovala vlastníkťlm za čast a shromáždění bylo ukončeno.

Po skončení shromáždění se doplněny vybor o nového člena pana lng. Hampla dohodl, že
se seide na pnvidelnou schťtzi vyboru nejpozdějí do 14 dn od shromáždění vlastníkit.

Zapsala:
Jana Hanusová

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

,.ár*Z**
Lenka Novotná.
P edseda SYJ

Jana Hanusová
Místopbdseda SYJ


