
zÁpls z JEDNÁní sHRoMÁžoĚttí spot_ečensrví vnsrruíxů JEDNoTEK

Společenství Panorama Sylván se sídlem Na Chmelnicích 69, 323 00 Plzeň

Datum konání: 2.10.2012
Hodina: 19:00
Místo konání: 7 . Zš, Brněnská 36, Plzeň

C!enové vyboru: Mgr. R. Pešír, P. Tručka dipl. um. a RNDr. T. Drechslerová
Hosté: pí. B. Hostičková, p. M, Minarík - za správce Plzeňsky servis s.r,o.

p. Bešta - BS Signál Plzeň, s.r.o.

Schrize shromáždění se zučastnilo 58 vlastníkri jednotek se spotuvlastnick m
podílem 369844 z celkového 712737, tj. 51 ,89 oÁ, což znamená,že schůze byla
usnášeníschopná, Prezenční listina včetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto
zápisu.

Program shromáždění:
1. Úvodní sIovo, p edstavení hostťr a jednotliv ch bodťr programu
2. Zpráva o hospoda ení domu - schválení učetní závěrky za rok2011
3. Volba člena v boru - uplynutí Sletého funkčního období u RNDr. Drechslerové
4. Seznámení se stavem fondu oprav príjmy a vlidaje, prťrběh žalob na

dlužníky, počty a celková vyše dluhu
5. lnvestice v domě

a. prehled investic od minulého shromáždění SVJ
b. budoucí možné investice

o vyměna oken
. zíilěna osvětlení
. íT]ožnost zajištění lepší bezpečnosti v domě (FAB, kódy ve

vchodu A a B, prehledovyi kamerov systém)o íiloŽnost zahradní upravy vnitrobloku (stromy, zemina,
privedení vody na závlahu, branka, posezení, krb apod.)

6. Projednání změny stanov shromáždění za účelem definovaní pojmťl
a. investiční v daje
b. v daje na opravy
c. provozní náklady

7. Návrh na snížení príspěvku do Fondu oprav (v bor bude navrhovat snížení
príspěvku maximálně o 2,- Kč, tedy na 18,- Kč s ohledem na nutné investice)

8. Prezentace firem (kamerovy systém)
9. Rťrzné (bezpečnost v domě informace o nutnosti vyměny měridet SUV v létě

2013, informace o možnostech a podmínkách poskytnutí úvěru společenství)
10.Diskuzea p ipomínky

Ad. 1) Úvodní slovo, p edstavení hostťr a jednotliv ch bodťr programu
Jednání schťrze shromáždění vlastníkrj jednotek zahálil p edseda SVJ Mgr. Roman
Pešír, p edstavil jednotlivé čIeny v boru, hosty a požádal shromáždění o souhlas se
změnou programu, a to začlenit do programu shromáždění mezi 2. a 3. bod
programu bod ,,Seznámení se splněnlimi úkoly od minulého shromáždění".
Se změnou programu souhlasilo 100 % učastníkťr.



Upraven program shromáždění:
1. Uvodní slovo, p edstavení hostťr a jednotlivych bodťr programu
2. Zpráva o hospoda ení domu - schválení učetni závěrky za rok2011
3. Seznámení se splněnymi ukoly od minulého shromáždění
4. Volba člena vyboru - uplynutí 5letého funkčního období u RNDr. Drechslerové
5. Seznámení se stavem fondu oprav príjmy a vydaje, prťrběh žalob na

dlužníky, počty a celková vliše dluhu
6. lnvestice v domě

a. prehled investic od minulého shromáždění SVJ
b. budoucí možné investice

. vyměna oken
o zftlěna osvětlení
. iložnost zajištění lepší bezpečnosti v domě (FAB, kódy ve

vchodu A a B, prehledovy kamerov systém)
. íiložnost zahradní upravy vnitrobloku (stromy, zemina,

p ivedení vody na závlahu, branka, posezeni, krb apod.)
7. Projednání změny stanov shromáždění za účelem definovaní pojmťr

c. investiční vlidaje
d. vlidaje na opravy
e. provozní náklady

8. Návrh na snížení p íspěvku do Fondu oprav (v bor bude navrhovat snížení
p íspěvku maximáIně o 2,- Kč, tedy na 18,- Kč s ohledem na nutné investice)

9. Prezentace firem (kamerov systém)
10. Rťrzné (bezpečnost v domě informace o nutnosti vyměny měridel SUV v létě

2013, informace o možnostech a podmínkách poskytnutí uvěru společenství)
1 1 . Diskuze a pripomínky

Ad. 2) Zpráva o hospoda ení domu - schválení ričetní závěrky za rok2011

1. P. Pešír seznámil prítomné s učetni uzávérkou a vyroční zprávou za rok2011
a požáda! o její schválení.
V roění zprávu o hospoda ení a četní uzávěrku schválilo 100 %

častníkťt.

1Úeetni uzávěrka bude zaregistrovanym vtastník rm jednotek k dispozici na
webov ch stránkách společenství).

Ad. 3) Seznámení se splněnymi koly od minulého shromáždění
P. Tručka informoval, o plnění ukolťr vyboru od minulého shromáždění:

1. lnternet od občanského sdružení pils Free zaveden všem vlastník m, kte í
projevili zďlem o tuto službu.

2. Rozt]čtování spot eby tepla se děje podle metodického pokynu k vyhlášce
372POa1 Sb., tj, podle platné legislativy.

3. Byly provedeny následující opravy a investice:
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o oprava prostoru strechy - komíny, zatékání odstraněno na cca, 160

místech, byta položena kvalitnější fólie a vyčištěny oblázky (kačírek),
jejichž funkcí je filtrace vody do kanalizačního odvodu, dodány navic 2

žebríky

o oprava havarijního zatékání v 1 bytě v 5. pat e na severní straně jižního
krídla (oprava provedena na zkoušku, ukazuje se, že podobná oprava
bude zapotrebí ve všech 5. patrech severní strany celého domu),
provedení opravy prineslo žádoucí efekt.

. hydroizolace v atriu z dťrvodu konden zace vody zasilikonování
prineslo částečné zlepšení, bude zapotrebí 1 x za rok vymalovat.
Jediná možnost definitivní opravy je predě!ání prístrešk ve vchodech
Mutěnická 6 a 8

o v íTlalování vchodu u garáži a chodeb u v tahťr (barevné odlišení
v jednotliv ch vchodech)

. vybudována místnost pro archiv, udržbu a skladování měričťr SUV,
TUV a tepla

. odstranění havárie na společné části potrubí TUV, procházející
kavárnou

o zdťrvodu ničení omítky by|y provedeny upravy v vodek vody na
balkonech a lodžiích - predpokládá se, že minimálně 10 let bude tato
oprava dostatečná

4. Zaregistrována změna názvu společenství u Krajského soudu v Obchodním
rejst íku.

5. V bor se zabyval návrhem z minulého shromáždění SVJ, aby z dťrvodu
zprehlednění by|y ze zálohovlich plateb do fondu oprav vyjmuty platby za
služby (uklid, sekání trávy, apod.), které by byIy zálohovou platbouza sluŽby a

o tuto částku ponížena zálohová platba do FO. Tento návrh po konzultaci
s odborníky v bor zavrhnul se zdťrvodněním , že každy vlastník má ze zákona
povinnost platit zálohy poplatky do Fondu oprav a vyčleněné platby jsou
v p ípadě neplacení soudně nevymahatelné.

6. Vybor dokončil jednání s firmou O-Apartments Sylván a.s., a na Čet
společenství bylo p evedeno 500 000 Kč.

7. Webové stránky jsou již pIně funkční (www. panoramasylvan.cz), ke stažení
jsou zde dťrležité dokumenty (zápisy, smlouvy atd.) . Zdťrvodu zabezpečení
obsahu webovych stránek se však každy vlastník pred prvním vstupem musí
zaregistrovat.

8. V bor se zab val možnostmi změny osvětlení.

9. V bor provedl vyběrové ízeni (prihlásili se 3 firmy) na odstranění zatékání
fasádou na západní straně domu.

V diskusi p. lng. Soběslavskym (jeden z vlastník jednotek) navrhnul pomoc
vyboru ve v běru a provedení práce, vzhledem k tomu, že je odborníkem
v této oblasti. V bor jeho nabídku privítal.

10.Vlibor ešil stížnosti vlastníkťr na zápach v bytech z umyvadel a WC - od Jara
2012jednal s Vodárnami, se kterymi se dohodl, že bude prováděn monitoring
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zápachu. Monitoring neodhalil žádné závady na odpadním potrubí pod
domem.

Ad. 4) Volba člena vliboru uplynutí 5letého funkčního období u RNDr.
Drechslerové

Predseda vyboru SVJ vyzva| prítomné, zda je mezt nimi protikandidát RNDr.
Drechslerové, která znovu hodlá kandidovat na čtena vyboru SVJ. Nikdo
z p ítomn ch se nep ihlásil. Bylo provedeno htasování, aby idalší funkční období
byla členkou vyboru SVJ RNDr. Drechslerová.
Pro tento návrh hlasovalo 100 % ričastníkrj.

Ad. 5) Seznámení se stavem fondu oprav - prUmy a v daje, prriběh žalob na
dlužníky, poěty a celková v še dluhu

a. K 31.8.2012 na Fondu oprav je částka 1876 664 Kč (součet částek na obou
čtech společenství).

b. Dlužná částka všech dlužníkťr činí 265 684 Kč.

V souČasné době probíhá soudní spor s 1 dlužníkem, SVJ zastupuje
advokátní kancelár uhlír. v bor hodlá změnit advokátní kancelár, a to
AK Franc a Strejček.
prťrběh vymáhání dlužnych částek v minulém období.
1 dlužník dobrovolně d!užnou částku uhradil, 1 dlužnice dluh zaplatila
(bez exekuce), ale opět dluží. 3. dlužník doplatil dlužnou částku po
exekuci.
Da!ŠÍ dlužník podepsa! dohodu o uznání dluhu a splácí 1000 Kč
měsíČně, částka je však nedostačující. V současné době je vyše jeho
dluhu 52 000 Kč a bude podepsána nová dohoda o uznání aktuálního
d Iuhu.

NejvětŠím problémem je dluh p. Pitelky, jehož ce|ková dlužná částka je
cca. 106 000 Kč. Jsou na něj vedené již 3 soudní spisy, u 1 spisu již
soud pravomocně rozhodl ve prospěch SVJ. Vymáhání je však
Problematické, protože na bytu p. Pitelky vázne zástavní právo smluvní
a Pred námi v exekuci je ještě 5 pohledávek, které budou uspokojeny
P ed námi. Vyibor se obrátil na shromáždění s dotazem, zda se obrátit
na firmu specializujicí se na vymáhání pohledávek a podstoupit část
dluhu odprodejem pohledávky.
Prťrběh hlasování:
Pro: 52 vlastníkťr se spoluvlastnickym podílem 332901, tj. 90%
Proti: 4 vlastníci se spoluvlastnick m podílem 26721 , tj. 7 ,22o/o (Anděl,

ilŤ9sil;i' ;Y;T,: lli;l'Sj Si:Ift;#r-h podílem 10222, ťl. 2,7 60/o
(Pešír, Světlíková)
Návrh byl prijat.

Predseda PriPomněl vŠem vlastníkťrm jednotek, že vyrovnání dluhťr z vyučt ováni za
rok 2a11 mělo sPlatnost do 31 .7,2012. Současně vyzval všechny vlastniky jednotek,
kte í nedoPlatili dIuh z vyučtováni za rok 2011, aby tak neprodteně učinili, protože po



uPlYnutí 3 měsícťr od termínu splatnosti (tj v listopadu 2012) bude dlužná částka
vymáhána prost ednlctvím advokátní kanceláre.

Predseda také Pripomněl, že na minulém shromáždění bylo jako bod č. 6 usnesení
ShromáŽdění SVJ na ízeno (dle platn ch stanov společenství), aby všichni vlastníci
Platili zálohové platby dle p edpisu zaslaného PlzeňskÝm servisem.

Ad. 6) lnvestice v domě
a. prehled investic od minulého shromáždění SVJ
b. budoucí možné investice

. v měna oken
z dťrvodu zatékání okenními sestavami na chodbách dochází k rezivění
nosníkťr. Vyměna skel do okenních sestav by stála cca 100 000 Kč za
jednu okenní sestavu. Celkem jsou v domě 4 okenní sestavy. V měna
cel ch sestav je daleko nákladnější V bor navrhuje našetrit do Fo
finanČní prostredky a všechny okenní sestavy, až budou uplně
zamortizované (cca za 10 - 15 let), vyměnit.
V diskusi vystoupil p. lng. SoběsIavsk s informací, že od r. 2018 každá
budova musí byt nové legislativy energeticky pasivní a musí byt po
Provedení energetického posudku opat ena ,,energetick m štítkem". Vybor
bude s p. Ing. Soběslavskym jednat a na některém p íštím shromáždění
navrhne ešení.

změna osvětlenÍ - p. Tručka seznámil s vysledky a podrobnostmi jednání
s firmou Osvětlení spol. s r.o. a jejich stanoviskem, t kajícím se možností
změn osvětlení (LED záivky). V sledkem je zjištění, že návratnost by byla
vzhledem k vysok m cenám komponent príliš dlouhá (déle než 15 lei).
V bor navrhuje až do odvo!ání či vyrazného snížení cen LED zá ivek se
změnou osvětlení nezab vat.
Pro tento návrh hlasovalo 100 % p ítomn ch.

možnost zajištění lepší bezpečnosti v domě
V uPlynulém období došlo k vloupání do částí domu Na Chmelnicích 69 a
Mutěnická 8. V bor upozornil, že k vniknutí dochází pravděpodobně
garáŽov mi vraty, která zťrstávají po otev eníjistou dobu otev ená.
Predseda v boru ape|oval na vlastníky, aby pred odjetím od garážovyich
vrat vyČkali, neŽ se vrata zav ou. Současně upozornil na zneužívání
garáŽovych vrat ke vstupu do domu, zejména vlastníky byt ve vchodu
Mutěnická 6. Jejich častym používáním se jednak zvyšují náklady na
elektrickou energii, jednak se ničí pružiny, ale jsou i zdrojem zbyťečného
hluku, kteni mťrže ostatní vlastníky obtěžovat.

Mgr. PeŠÍr informoval, že motor podle firmy, která provádí ťrdržbu, by mohl
Pri Šetrném zacházení zatím vydržet. V opačném prípadě by však vyiměna
stála 30 000 až 40 000 Kč.

Mgr. PeŠÍr informoval o možnostech zlepšen í zabezpečení domu a navrhl
provedení opat ení.
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Pro zavedení dalších opat ení na zlepšení zabezpečení domu
hlasovalo 100 % p ítomn ch. Návrh byl prijat.

o nové zámky do vchodovlich dve í, atria , garáže a koláren
(nákladovost cca 25 000 Kč + 70 Kól1 klíč)

Pro v měnu zámkrj za nové hlasovato 100 %p itomn ch.
Návrh by! prijat.

o vybudování branky do atria vysoké cca 2 m + Brano + kování
klika/koule (nákladovost cca 25 000 Kč)

Pro vybudování nové branky hlasovalo: 57 vlastníkťr se
spol.podílem 361905 , ti. 97 ,85o/o
Proti hlasovalo: 0 %
Hlasování se zdržela: Hájek Jíchová Ludmita (Optika) spot.podíI
7939, tj.2,15%
Návrh byl p ijat.

o vchody Mutěnická 6 a B nejsou zabezpečeny klikou ve formě
koule,
Možnost zlepšení bezpečnosti ve vchodech Mutěnická 6 a B:
a) koule
b) v tah
- klíče k ovládání vytahu

(nákladovost cca 3 500 Kč + 286 Kčll kIíč)
pro tuto možnost 0% ričastníkrj

číselny kód - v suterénu (nákladovost cca 3 000 Kč)
pro tuto možnost hlasovalo 5 učastníkrj
čipová karta (nákladovost cca 7 000 Kč + 250 za 1 čipovli

štítek)
- pro tuto možnost hlasovalo 15 častník
Prijat byl návrh zabezpečit vlitahy ve vchodech Mutěnická
6 a Mutěnická 8 čipovou kartou a zabezpečit vchody
Mutěnická6a8kou!í

o kamerov systém
pro záznamovy systém je potreba souhlas všech vlastník
jednotek. prehledovy systém tento souhlas nepot ebuje.

ÚČastníci shromáždění upozorňovati , že bez rádného zavírání vchodovych
dve íjsou veškerá bezpečnostní opat ení zbytečná.

Časti vlastníkťr bytťr (17 zučastněn ch vlastníkťr) bylo navrženo odpojení
dálkového ovládání otevírání vchodov ch dverí (,,bzučákťJ"). Tento krok bude
konzultován s Právníkem a v prípadě možnosti odpojení vyibor obejde všechny
vlastníky a bud e žádat podepsany souhlas.

o íiloŽnost zahradní Úpravy vnitrobloku (stromy, zemina, p ivedení vody na
závIahu, branka, posezení, krb apod.) - bude projednáno na
dalším shromáždění
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Ad. 7) Projednání změny stanov shromážděni za čelem definovaní pojmťr
a. investiční v daje
b. v daje na opravy
c. provozní náklady

Pro zpr hlednění dťrvod čerpání finančních prostredkrj zFO v bor navrhl pridat
další položku, a to ,, provozní náklady".
Pro tento návrh hlasovalo 100 % prítomn ch. Návrh byl prijat.

Vlibor navrhl čerpání finančních prostredkťr na jednotlivé položky za 1 kalendární rok
v těchto maximálních částkách:

a. investiční v daje - 500 000 Kč
b. vlidaje na opravy - 100 000 Kč
c. provozní náklady - 100 000 Kč

Pro tento návrh hlasovalo 100 % p ítomnych. Návrh byl prijat,
Stanovy budou v tomto bodě změněny.

Ad. 8) Návrh na snížení p íspěvku do fondu oprav
V bor navrhl snížení príspěvku do FO o 2,- Kč, tedy na 1B,- Kčlmz s ohledem na
nutné investice, ale dostatečného obnosu na učtech. Jako protinávrh bylo navrženo
nechat p íspěvek do FO na stejné vyši, tj. 20 Kčtm2.

Proti návrhu nechat p íspěvek do FO na 20 Kč/m'hlasovali:
Drechslerová
Vopaleck
Vlach
Doskočil
Hadrovsky
Krampule
Poucha
světlíková
Štepanek (Na Chmelnicích 71)
kalistová
Tručka
Drbušková
- spoluvlastnickli podíl 61674, tj 16,68%

Zdrželi se:
Svoboda
Králová
Hájek Jíchová Ludmila (Optika)
- spoluvlastnick podí! 19816, tj. 5,36%

Pro: ostatní vlastníci se spoluvlastnick m podítem 288354 , ť177 ,97o/o
Návrh byl prijat. V še p íspěvku do fondu oprav (DZS) zristává ve vliši
20Kč/m2 dle spoluvl. podílu.
Na p íštím shromáždění bude vliše p íspěvku do FO znovu projednána.
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Ad, 9) Prezentace firem (kamerovy systém)
p. Bešta seznámil s podrobnostmi a finanční nároČností dvou vartant

proveden í.

Zda bude vybudován kamerov systém, bude projednáno na dalŠÍm

shromáždění.

Ad. 10) Rťrzné
o vlastníci byli informováni o nutnosti vyměny měridel SUV V roce 2013
. Mgr. pešír navrhnul, aby část peněz fondu oprav (600 000 KČ) bYla dána bud'

na óluhopisy (ev. německé), deponovany učet nebo sporicí uČet

Všichni pÍiio*ní odhlasovali utožení v še uvedenYch finanČních
prost edk na spo icí čet.

Ad 11) Diskuze a p ipomínky
Vlastnici byli vyzváni k diskusi, vyslovení dotazŮ či poŽadavkťt.

1 . vl.inoi nyr požádán zjisiit do dalšího shromáždění možnosti a efektivnost

investice do tepelného čerpadla.
2. Ke stížnosti na hluk v domě po 22. h Mgr, Pešír poradil vŽdY volat Policii CR

a žádat zap rotokolován í.

3. Vlibor by| požádán o pripravení návrhu na zavedení spoleČné anténY

(klasická, satelitní) do dalšího shromáždění.

Usnesení:
1. pyla schválena četní závěrka a vyroční zpráva o hospoda enÍ.

2. Čienkou v boru SVJ se opět stala RNDr. Drechslerová.
3. Společenjwi VJ odprodá část dluhu p. Pitetky specializované firmě.

4. Společenství nebude zatím investovat finanční prost edkY do změnY
osvětlení ani do v měn oken v okenních sestavách ani vyměny okenních
sestav.

5. pro zlepšení zabezpečení domu budou vchodové dve e, dve e do atria,
garáže'a xotaren osazeny nov mi zámky, bude vybudoyána branka do atria

Š kováním klika/koule, větroOy Mutěnická 6 a 8 zabezpeČenY koulÍ, v těchto
vchodech budou v tahy zabezpečeny čipovou kartou.

6. Do stanov společenstuí nyla u maximální roční v še čerPání náklad z FO

doplněna polo žka,,provozní náklady".
7. Za 1kalendá ní rok v bor mťrže čerpat z fondu oprav v těchto maximálních

částkách na:
a. investiční v daje do 500 000 Kč
b. v daje na opravy do 100 000 Kč
c. provozní náklady do 100 000 Kč.

8. p íspěvek do fondu oprav bude ve vyši 20r Kč/m2.

9. V bor uloží částku 600 000 Kč na spo icí učet.

Na závěr p. Mgr. pešír poděkoval vlastníkťlm za učast a shromáŽdění bYlo

ukončeno.
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