
těnická 6, 8, Plzeň

Datum konání:
Hodina:
Místo konání: 7 , Z Brněnská 36, Plz91

zÁpls z JEDNANí scHůzE sHRorvlÁŽoĚttí vuSTNiKŮ

členové vyboru: Bc. R, pešír, pí J, Hanusová a RNDr. T' Drechslerová'

Hosté: pi B, Hostičková, p. M. Minarik - za správce Plzeňsky servis' S'r'o'

Mgr.M. Franc _zaadvokátni xanceÉ, Mgr. Marian Érrnc a Mgr. Petr StrejČek

Program schťrze shromážděni:

1) seznámení s možnostmi právního rešeni reklamací stavby

2i Nejdťrležitějši závady stavby . _

3) Zpravaó tiňanení siťuaci spbteeenstvi, jejich prióinách,

4) Úsporná opatrení

Si ili:il:fi'';.,:ill:Í3JJnu.ě vyboru, volba náhradnika za stávajícího člena

vyboru
7) Provozní záležltosti, diskuze

schťrze shromáždění se zučastnilo 63 vlastníkťr jednotek se spoluvlastnickym

podílem 415531 z celkou"ňo 7Q737, tj sa ,3 o/o, coŽznamená,, Že schrjze byla

usnášeníschopn á. prezenční listina včetně'plnych mocí tvorí Prílohu tohoto záPisu'

Jednáni sch ze shromážděni vlastníkťr jednotek zahájil predseda svJ Bc, Roman

Pešir,

Ad 1) Seznámeni s možnostmi právního eŠeni reklamaci stavbY

Mgr. M. Franc byl pověren vyborem ,por"e"nstvÍ,.aby vypracoval právni posudek'

s kterym seznámll SVJ léonótky byly-xoup"ny od o-ÁPrrtments SYtván a,S, a tudiŽ

veškeré ukony musí byt směrovat-x tomuto Órooelci á njkoliv,staviteli domu, firmě

stafin a.s. p i rešení zásadních staveonicň nedostatkťr budovy je možnost jak

každého vlastníka uplatňovat reklamaci z pozice a v rozsahu sPoluvlastnického

podílu, tak možnost uplátňovat rextamaói jednotně za celé sPoleČenstvÍ' VadY na

stavebním provedeni domu jsou dvojího typu

1) vady ziistene v době xou'Óe - Iyti;e moznost reklamovat nejpozději do 6 měsícrj,

kdy byly zjištěny tteovlJo. meii.ťr oo predání posledního bytu). 3 roky jsou na

upiatňen i'závady, pak 1e závada promlóena,

2) vady, které nastaly 
^ž'poprodeji 

jednotek - v lzv. záruČni době' a to Po dobu 24

měsicťr stejně jako ná'roózi v ooóhodě - tyká se prasklin, závad v suterénu

*n.]'?}l|.(gkX'ÍÍ,:ť, al, žečást vad byla uplatněna rádně a včas vťrči sPoleČnosti o-

Apartments Sylván a.s. Upozornil na'pio*teecí dobu 3 let, která zaČlná běŽet ode

dne, kdy bylo právo uplatněno, Napr. do 31 1,2011 by bylo nutné Žalovat u soudu



reklamace, které byly podány do 31 ,1 ,2008,

promlčené a nepromlčené nároky 
._ a_ .: ^ l..^ií a

z toho dťrvodu bude nutné odlišit

Fri,ói.iňávaní reklama ci závad existuje dvojí cesta:
--.\ ^ll^ n|-t l uPldtl lUval d lou hod obá

záleŽllost,riskantní,finančněnákladnáa
. žádost o odstranění vad dle názoru

s nejistym vysledkem
Mgr. Franc na dotaz z pléna informoval,

naitaOy na právní zastupování jeho
že predem nelze odhadnout, finančni

firmou, Predpokládá približnou cenu

s nejistym vysledkem,
Mgr France jediná možná cesta, byť

cca 10.000, - Kč.
Ze strany vlastníkťr jednotek
v náklad ech za soudní izení,

vzešel návrh, aby SVJ neprekročilo částku 50,000,_ Kč

Mgr. Franc tento návrh prijal,

Ad 2) Bc. R. pešír seznámil SVJ s nejpodstatnějŠÍmi závadami stavbY:

_ vlhké sklepy - bude nutno provést Šiavenní upravy podporujicí odvětrávaní

sklepťr (vyvrtáni otvorrj jak ve sklepech, tak prieraón oddělujíci jednotlivé Části

garáži)
_ Zatékání do vytahovych šachet (bylo v prťrběhu roku 2010 odstraněno)

_ Zaspárování obkladovych dlaždic na plášti budovY - vzhledem k tomu' Že Podle

projektu mělo byt zaspárováni provedóno, je nadéje na usPěŠnost Pri uPlatněni

této závady l_ _a^. .:l^ ; nl,n nÁ,..rarrnÁ nnat en,_ zatékáni do garáži pres atrium - firma stafin zhotovila jako nápravné opatreni

,,odvodné kanálky,,. Toto rešení soudni znalci odmítli jako ne9myslné, Soudní

znalec pripustil, že s tímto rešením ov morrly.souviset ipraskliny v bytě p, klasny,

v prťrběhu,,odstraňovánÍ,zatékání oá ÓáruIoylproveden firmou stafin zásah do

nosnych stávebních konstrukcí. Byl priŽván firmou Stafin soudní znalec v oboru

statiky staveb, ktery vyhodnotil toto provedení jako Škodu na statice s těŽko

predpověditelnymi dťrsledky. Tato nově vzniklá závada bude rešena s firmou

Stafin._ Nedokonale zhotovena izolace podla h garáží..domu - definitivním rešením této

závadyby byla betonová injektáž, kterije ovšem v hodnotě několika milionťt

koru n.

- Zatékání ze strechy

p. Bc. pešir informoval svJ, že ochota firmy stafin odstraňovat jednotlivézávady 1e

omezen a, zejména finančními prostredky,

pro rešení reklamaci prostrednictvím právního zastuPování sYJ a PňPadnYm

soudním sporem hlasovati všichni prítomní vlastníci. Návrh bYl Prijat

K oslovením firmy Franc a Strejček, aby zastupovali SVJ, se jeden vlastnÍk zdrŽel

hlasování, ostatňi ntasovali pro. Návrh byl p ijat,

Ad . 3| zpráva o finanční situaci společenství, jejich p íčinách
p. Bc, pešir informoval SVJ , že nabankovním uctrrzejména .v 

zimních měsících' kdY

pricházeji vysoké zálohové platby napr, za topení , dochází uprostred měsíce k

nízkému stavu financí, ktery neumožňuje provóst tyto platby' svJ je pak

nezaplacenim ohroženo nupr, prerušením dodávek tePla aPod ' Tento stav je

zpťrsoben.. špatnym nastavením systému.zálohovych plateb ze stranY vlastníkťr jednotek

. nedostatečnou vyši nasporenych finančních prostredkťr na DZS (fond oPrav)

7



r
. vysoké dlužné částky ze strany některych vlastníkťr jak do DZS' tak na

zálohách. v současné Jobě otlzna eastxa činí cca ilz.ooo kč, vymáháním

dluh byla pověrena advokátni kan."ta, JUDr. Uhlíre. Na 2 dluŽníkY bYla jiŽ

podána žaloba, v současné době oátsi 2 vlastníci presáhli dluŽnou Částku

10.000,- Kč a bude na ně žalobapoá.n. v nejbližši době, Některí vlastnici se

snaží obejít usnesení svJ o dlužné částce to.ooo,-, po 1ejimž prekročeni jsou

podávány žaloby tak, že,,,udržuji dlužnou částku těsně Po hranicí 10.000'- KČ'

. náklady na reklamační rížení -na právní rozbor a znalecké PosudkY bYto jiŽ

investováno cca 45,000,- Kč
. vysoké režijní náklady (elektrina společnych prostor)

. vandalství. dosuo náproplacené pojistné ze strany pojišťovny Kooperativa

Ad. 4) Úsporná opat ení
1 . zálohové plat by zestrany jednotliv ch vlastníkťr musí proběhnout tak, aby platby

bylanauČtuspolečenstvínejpozdOJj15.dnevměsíci.
pro tento návrh hlasovati vsiónni pritomní vlastníci. Návrh byl prijat.

2. od 1.3.2o1 1 navyšit platby do DZS (fond oprav) na částku 20Kótm2

proti tomuto návrhu ntašóvab 9,t % pritomnyón dastníkťl. ostatní hlasovali pro

tento návrh. Návrh byl prijat, . ^  ^) u .i+ _Al^hnr,Á nlqfhrl t_

3, narídit shromážděním vlástníkťr jednotek od 1 .3,201 1 upravit zálohové PlatbY těm

vlastníkťrm jednotek, kterí mají ň"oo.iátečnou vyši záloh a vznikají jim nedoPlatkY

pri konečném vyučtování na ulisi doporučenou plzeňskym servisem (podle

spotreby ,ióxu 2009). od 1.8'.201 1 narídit všem, kterym vznikají PrePlatkY uPravit

zálohové platby dle spoiránv v roce 2o1o. predpisy plateb budou zaslány

Plzeňskym servisem,
pro tento návrh hlasovali všichni p ítomní vlastníci. Návrh bYl Prijat,

4. změnit systém vymáháni otut",t, -'pooat žaloby na jakoukoliv Částku, bude-li dluh

trvat po dobu 3 měsícťr,
pro tento návrh hlasovali všichni prítomní vlastníci, Návrh bYl P ijat,

5, snížení režijních nákladťt
r p vooni + funce dozorcťr vytahťr byly d_osud 1tudukovány 

na dva dozorce"

Vybor v rámci u.poiňl;ch opa|reni'p'ověri! p,.KovaČiČe funkcí dozorce vŠech 4

vytahťr. p. Kovaeie absolvoval potrebná školenÍ. VYbor navrhuje Pro P,

Kovačiče sloučení funkce dozorce všech 4 vytah , ud rŽbáre budovY i trávníku

do jedné funkce. uau rženáodměna bude činit 4.000,- KČ/měsic (Čistého),

pro tento návrh hlasovali všichní piittorní vlastníci, Návrh bYl P ijat P, KovaČiČ

s navňenou částkou souhlasil,
. vybor navrhl, aby uklid nebyl prováděn na základě dohody s pí Hanusovou,

ale aby si vlastníci uklízeli sami,
pro tento návrh hlasovati 4 vtastníci jednotek, 2 se zdrŽeli hlasovánÍ, Proti

tomuto návrhu hlasovali všichni ostátni prítomní vlastnÍci. Návrh nebYl Prijat,

. částku, která bude vynakládána za uklid snížit ze souČasnYch 10,300,-

relm!šíc (čistého) ná 8,00O,_ Kč/měsic (čistého)
pro tento návrh hlasovati 4 vtasín,i;ci Paiobk,2'se zdrŽeli htasovánÍ, Proti

tomuto návrhu hlasovati všichni ostátni p ítomní vtastníci. Návrh nebYl Prijat,

. Snižit odměny vybo r|) ze soueasn ch 1 1 .25O,- Kč/měsic (Čistéhoi na celkovou

částku 8.000,- Kč/měsíc (čistého)
proti tomuto návrhu hlasovali vši'chni prítomní vlastníci. Návrh nebYl P ijat,

VyptácenáčástkazŮstávánasoučasnévyši'



i' l i :iJiffi ':Jj""r"i3l]'.:tr,:y informo val, žev letošním roce je nutné dle

platné legislativy vyměnit ň;pi prekalibróvat měridla tePlé u9dY a tePla (cYklus 4

roky). Měridla-stioené vody olo" lytlo,ffiénil_po 9letech, 
tedY v r, 2013' Kalibrace

všech měridel by stála grz]obÓ,- re, uplňá uy*ei . f]rlou Embra, která patrí podle p'

Minaríka k nejlevnějším, g+g.obo,- KÓ, tin,.'cca 4.000,- KČ na jednotku, Vzhledem

k minimálnímu rozdílu mezi oběma částkami byla n"uižuna vyměna všech měridel'

Do 30 .6.2O11vlastnici prevedou na učet SVJ 4.ooo,- Kč na vYměnu měridel TUV a

tepla,
proti tomuto návrhu hlasoval 1 vtastník. pro tento návrh hlasovati všichni ostatní

pňtomní vlastníci. Návrh byl prijat,

Vlastnici, kteri maji podezre ni,,žejejich. měridla maji závadu, nahlási toto Pri vYměně

měridel. Měridlo bude posláno na speciální zkoušku a bude vystaven znalecky

posudek. po[uo bude měrrdlo vadné, oolJ" Ř prepočítání nákladťr za PrísluŠnou

energii za loňsky rok a vy|otovení .nateárého Posudku Pťrjde na nákladY

spoleóenství. v prípadě, ž; měridlo nuďe poor" znaleckého posudku bez závady'

pťrjdou náklady za vypracování znaleckár,o posudku za PrísiuŠnYm vlastnikem' kterY

B:?í[i ; ft:'ŠJťŠuoou rešeny individuálně po nahlášení p PeŠÍrovi,

Ad.6) odstoupení mistop edsedkyně v boru, volba náhradníka za stávajícího

l'';:!?i: .i'.,:ll|i,arrn hlasovali všichni p ítomní v.lastníci, Návrh byt Prijat , l

pí Drechslerová - pro tento návrh hlasovati isicnni prítomní vlastníci, Návrh bYl Prijat'

p. Trčka _ pro tento návrh htlasovati všicinii pritorní vlastníci, Návrh bYl Pijat,

Ad 7) Provozni záležitosti, diskuze
vlastníci byli vyzváni x oisxlsi, vysloveni dotazťr Či požadavkťr'

Odpovědi na dotazy:

. Vyroóní zpráva zatím neni. Jakmile bude vYhotovena bude na základě Žádosti

zájemc m poslána v elektronické Podobě jich vyhodnost pro
.BudeprovedenarevizevŠechsmluvaZnovuposouzenaJe

SVJ.
. Bude zyizensporicí učet, na ktery budou posílány zálohy na Dzs'

. pro odstraněni vandalství je mozno osadit společná 
. 

prostory kamerovym

systémem, Vzhledem k ceně cca 100.000,- KČ zatim bude odloŽeno'

. Návrh - odpojit bytová tlačítka pro otvírání vstupnich dverí do vchodu'

.PromazáváníakontrolagaráŽovychvratjeoŠetrenasmluvně

. po vjezdu či v,ylezJu ziarazi já nutno počkat a zkontrolovat, zda se vrata

člena vyboru
trltistoprádsedkyně vyboru oznámila

nového člena vyboru by| navržen
svoje odstoupení z funkce k 28,2,2011, Za

p. 
- 

Páu"l Trčťa. O složeni vyboru SVJ bylo

sklepnich prostorách černy

V prípadě, že se bude tato

OuOe na něj podáno trestní

zavrela,
rp.PeŠírinformoval,ŽejedenvlastnikmělVe

odběrelektriny.Poupozorněnísjednalnápravu.
záležito.t oórxovat, a to u kteréhokoliv vlastníka,

oznámení.



shromáždění dťrrazně žádá o dťrsled né zavirání vchodovych dverí..

Na dotaz vymahatelnosti spotrebované elektrinY firmou Stafin Pri Provádění

oprav - nelze vymáhatjgd nak zdťrvodu nemožnosti odhadnout sPotrebu' ale i

z d vod tl, že SVJ nemťrže prodávat energie,
p. pešír informovat shromáždění s probiémy, které se vyskytIy u některych

vlastníkťr s očíslováním bytťr a schráner<. upozornil, Že schránky jsou

majetkem SVJ a nikoliv iáonotriqi9h vlastníkťr', Vysvětlil dťrvod oČÍslování

schránek - komunikace ,b servisňími firmami. v prípadě obavy, Že během

dovolené se budou hromadit ve schránkách nep ítomného vlastníka letáky a

stane se tak byt vyzvou pro prípadné zloděje, mohou si vlastníci oznaČit

schránku polepÉou _ nevhazovat reklamní tiskoviny,
p. pešír upozornil, že shromažd,ování letákťr Pod schránkami ev, rozházené

tiskoviny pod schránkami odporuje požárnim predpisťrm,

Na závěr p. pešír poděkoval vtastníkťlm za účast a shromáŽdění bYlo ukonČeno'

Zapsala:

RN Dr. Tat'ána Drechslerová

ZaSpolečenstvíprodŮmNaChmelnicích 69, 71, Mutěnická 6, 8, Plzeň

l

l

,t Ci,,,,,,l, , .,i 69, 71

a , ú, ii, 
"1,1,,:"l{a .r";l 6íj. 1' ,j Plzeň

73j", )i,",'i91,1 ú;/,,31 828

E-ruil; .,.]ii,./íi;iiia ylvón@email.a

Bc. Pešír


