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Spoteče nství pro d m Na Chmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, Plzeň

Datum konání: 22.6.2010
Hodina. 18:00
Místo konání: SpoIečné prostory , garáže

členové vyboru prítomni: L. Novotná, J. Hanusová, T. Drechslerová, M. ŠtěPánek,

V. Hampl
Za spráuce Plzeňskli servis, s.r.o.: B. Hostičková, M. Mina ík

Program sch ze shromáždění:

1) Zhodnocení činnosti společenství za rok 2009 - zpráva o v sledku hosPoda ení

společenství, porovnání hospodarení s rokem 2008, aktuální stav hosPoda enÍ,

schválení ričetní závérky za predchozí rok,

2) Řešení reklamací, infoimace o stavu reklamačního ízeni s firmou Stafin a dalŠÍm

postupu v ešení,
3) informace o dlužnících SVJ a vyzva k rihradě nedoplatkťr z vyrlČtování s ohledem na

pot ebu vyplatit zbyvajícím vlastníkťlm preplatky,

4) Volba novlich člen vyboru,
5) Fond oprav.

Schrize shromáždění se zučastnilo 65 vlastník jednotek se spoluvlastnick m Podílem
438245,25 z celkového 712737 , tj. 61,45 oÁ, coŽ znamená, Že schrjze bYla

usnášeníschopn á. prezenční listina včetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto záPisu.

Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zahájila místop edsedkYně SVJ Jana
Hanusová.

1| Zhodnocení ěinnosti společenství za rok 2009 - zpráva o v sledku hosPoda ení
společenství, porovnání hospoda ení s rokem 2008, aktuální stav hosPoda ení

pan štěpánex zhodnoti! činnost společenství za rok 2009 a podal zPrávu o v sledku

hospoda ení společenství, porovnal hospoda ení v roce 2009 s rokem 2008 a dále

informoval vlastníky se stavem fondu oprav ke dni 30.4.2010.
Zrad vlastníkťr ne-byI zaznamenán daIší zďlem o zaslání Zprávy o Činnosti za rok 2009

v elektronické podobě, protože již tato možnost byla nabídnuta zaslat mailem Pro zájemce,

kte í nahlásiIi mailovou adresu.
pár vlastníkťr dáIe vyjádrilo nespokojenost s informováním o dění na nástěnkách

v jednotliv ch vchodech, ale v bor toto zamítl s odl]rvodněním, Že veŠkerá dění a informace

dával pravideIně na nástěnky.

2) Rešení reklamací

paní lng. Hav!íčková phD., která byla pově ena v borem pro komunikaci ohledně reklamací
se Stafinem, seznámila vlastníky s nadále probíhajícími reklamacemi s firmou Stafin:

_ neustálému zatékání okny na chodbách p i prudším dešti
_ rozkopané atrium a probíhajícímu šet ení a hledání místa zatékání skrze ŠPatnou

izolaci do sklepťr a do garáží v domě
_ byla podána žádost o p ezt<oumání postupu a prťrběhu ešení reklamací firmou Stafin

u-certifikačního adu, která jim udělila tSO 9001 , která provede u této firmu audit a

bude nás informovat o jeho vlisledku.



3) lnformace o dlužnících SVJ a vyzva k uhradě nedoplatkri z vyučtování s ohledem na
pot ebu vyplatit zb valicím vlastníkrim p eplatky

Paní Hanusová informovala vlastníky o dlužnících podIe čísla bytu a vyiše dlužné částky nad
10 000 Kč, které se celkem vyšplhaly na 150 000 Kč. Tito dlužníci, jestliže nezaplatí včas do
stanoveného Iimitu po uzávěrce, budou dáni k soudu.

4) Volba nov ch člen

Vzhledem k odstoupení členťr vl boru: paní Novotná, pan Štěpáner a pan Hampl , bylo
navženo nové složení v boru: Hanusová, Drechslerová, Pešír,

Hlasováno o novém složení v boru bylo prijato podíIem 432625,25 z celkového 712737
(60,70/o), proti O, zdžel se 1 (paní Dobrá -podí! 5620).

Hlasovalo se též o nové v ši odměn pro v bor. Návrh činí dvojnásobek současné odměny
v boru (5 625 Kč/měsíčně) , t!.2 x 5625 = 11250 Kčtměsíc pro celii v bor. Částt<u si mezi
sebe členové v boru rozdělí podIe činnosti pro SVJ.

Hlasováno: prijato podíIem 432625,25 z celkově p ítomnl ch 438245,25 (99,7o/o), proti 0,

zdžel se 1 (Dobrá -podí! 5620).

Zvoleny v bor má 3 členy a sejde se do čtrnácti dnťr po skončení shromáždění vlastníkťl.

Plzeňsk servis se zavázal p ipravit podkIady pro zapsání skutečnosti do obchodního
rejstríku.

4) Fond oprav

HIasovalo se o zvyšení DZS ( fond oprav) na 12Kélm2 spoluvlastnického podílu s platností
od 1 .8.2010.

Prijato podílem 414048,25 z celkově prítomni ch 438245,25 (94,5%) , proti O, zdržel se 3
(Havlíčková- 7477 , Vávra-1 1 100, Dobrá-5620),

Na závěr paní Novotná poděkovala vlastníkům za učast a shromáždění bylo ukončeno.

Po skončení shromáždění se novy a původní vybor seše/ v prilehlé kavárně a dohodl se na
dalším postupu a na pravidelnou schůzi vyboru nejpozději do 14 dnťl od shromáždění
vlastníkťt.

Zapsala:
Ing. Václav Hampl

Za Společenství pro dům Na Chmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, B, Plzeň

Lenka Novotná.
P edseda SVJ

Jana Hanusová
Místop edseda SYJ


