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zÁpls z JEDNÁtví sHRoMÁžoĚruí spot-ečerusrví vnsrruíxů JEDNoTEK

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

Datum konání: 23.4.2013
Hodina: 18:00
Místo konání: 7. Zš, Brněnská 36, Plzeň

Členové vyboru: Mgr. R, Pešír, P. Tručka dipl. um. a RNDr. T. Drechslerová
Hosté: pí. B. Hostičková, - za správce Plzeňsky servis s.r.o.

Schrize shromáždění se zučastnilo 69 ze 108 vlastníku jednotek se
spoluvlastnick m podílem 454245 z celkového 712737, tj. 63,73 oÁ, což
znamená, že schrize byla usnášeníschopná. Prezenční listina včetně pln ch
mocí tvo í p ílohu tohoto zápisu.

Program shromáždění:
1. Uvodní slovo, p edstavení hostťr a jednotliv ch bod programu
2. Zpráva o hospoda ení domu - schválení účetní závérky za rok2012
3' 

'oT " Iilu a vydaje,
. pr běh žalob na dlužníky, počty a celková r4 še dluhu

4. Schválení vliše p íspěvkťr do FO
5. Energetickl průkaz domu, úspory energie - lng. SoběsIavsky
6. lnvestice - kamerovli systém, EPS, atrium, zateplení pIáště
7 ": n,"u,il?i:[:"JííxT,

. změna systému hlasování
8, Rťrzné (bezpečnost v domě, informace o nutnosti vliměny měridel SUV v létě

2013, společná TV anténa, věr aj.)
9. Diskuzeapipomínky

Ad. 1) Úvodní slovo, p edstavení hostri a jednotliv ch bodti programu
Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zahájil predseda SVJ Mgr. Roman
Pešír, predstavil jednotlivé členy vl boru, hosty.

Ad. 2) Zpráva o hospoda ení domu - schválení učetní závěrky za rok2012
P. Pešír seznámil prítomné s účetní uzávěrkou a vyroční zprávou za rok 2012 a
požádal o její schválení.
V roční zprávu o hospoda ení a učetni uzávěrku schválilo 100 % učastník .

1Úeetni uzávěrka bude zaregistrovanlim vlastníkťrm jednotek k dispozici na
webov ch stránkách společenství).

Ad' 3) 
'":o 

fiÍH^";ťí'i; dlužníky, počty a celková v še dluhu



a. K 31 122012 na Fondu oprav je částka2115579 Kč (součet částek na obou
učtech společenství).

b. DIužná částka všech dl užníkťl činí 221 000 Kč.

P. Pitelkovi byla prodána nemovitost v exekuci k 31 .1 .2013.Yzhledem kfaktu,
že je naše SVJ až 5. v po adí a plně nebyl uspokojen ani věritel, kten, je 1, v
po adí, se dá očekávat, že dlužná částka 135 00 Kč nebude v dohledné době
vrácena. V bor ustoupil od agresivnější formy vymáhání d|užné částky.
Další dlužníci (pí Kot!árová + p. Hurt) prodali byt a dluh bude částečně umo en
jednorázovou uhradou, zbytek budou splácet na základě dohody o uznáni
dluhu.
U dalšího většího dlužníka byl dIuh nakonec po mnoha urgencích podstoupen
advokátní kance!ári.

Ad. 4) Schválení v še p íspěvkti do FO
Pan Hadrovsky navrhl shromáždění nechat hlasovat o návrhu na snížení
príspěvku do FO aždo dalšího shromáždění SVJ o 5 Kč/ m2, tj . na 15Kčtm2.
Pro návrh snížit p íspěvek do FO na 1 5 Kélm2 hlasovali:
Švecovi A16, p. Doskočil B34, pí DobráDO7, p. Vávra C31, p. Hadrovsky D19,
pí Fronková D20, pí Řínánková B1Z p. Grabmúller C25, Drechsterová D23, CD
Sanitar D21 .

Nikdo se nezdržel hlasování, ostatní byli proti tomuto návrhu.
Návrh neby! prijat.

Dále proběhlo hlasování o návrhu nechat p íspěvek na stejné v ši, tj. na
20 Kélm2.
Proti návrhu nechat príspěvek do FO na 20Kčtm'hlasova|i. p. Hadrovsk D19,
p. Doskočil B34,
Hlasování se zdržela pí Dobrá D07 . Ostatní prítomní vIastníci SVJ hlasovali pro
tento návrh.
Návrh byl prijat.
P íspěvek do fondu oprav až do da!šího shromáždění SVJ bude
ve v ši 2O,- Kétm2.

Ad. 5) Energetick prrikaz domu, uspory energie - lng. Soběslavsk
P. lng. Soběslavskli vysvětlil, co je energetick průkaz a jeho nezbytnost (ze
zákona) p i eventuálním prodeji bytu od 1.1 .2013. Seznámil vlastníky jednotek
s v sledkem mě ení termokamerou, na jehož základé byly zjištěny ,,tepelné
mosty", odpovědné za zvyšenou spotrebu tepelné energie a vliskyt plísní. Pri
stavbě budovy nebyly porušeny normy platné v té době, ale v současnosti
platné normy jsou tvrdší a budova tyto normy nesp|ňuje. Současně vypracoval
návrh ešení jak zbytečného pl tvání teplem, ale zejména ešení probIému
s p|ísněmi v někter ch bytovlich jednotkách.
Návrh: zateplení objektu polystyrenem a úplné zaskIení lodžií. Náklady na tuto
rekonstrukci by se pohybovaIy 400 000 až 1 300 000 Kč na každou stranu
domu. Pokud by SVJ souhlasilo, navrhl, aby se uděla! cell dťrm najednou, aby
nestálo kolem domu lešení 10 |et v prípadě postupného zateplování.
Z provedené analyzy vypI vá , že by tento zpťrsob ešení problému jednak ušetril
minimálně 33 o/o nákladů za topení, ale p edevším odstranil ivliskyt pIísní. DáIe
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uvedl, že by se prípadně mohlo čerpat část náklad ze státních dotací ,,Zelená
usporám", kterou budou moct čerpat v príštím roce bytové domy. Už letos by se
ale mohlo začít s projekčními pracemi.
Predběžné náklady (cca 12 milionu Kč) za kompletní revitalizaci bez v měny
oken v bytech a na chodbách by si vyžádaly, aby si SVJ vzalo uvěr, nicméně
bez povinnosti zvedat stávající príspěvek do FO. Návratnost této investice
vychází s prihlédnutím k predpokIádanl m usporám za teplo, nízkym úrokovym
sazbám prípadného uvěru, čerpáním dotací ze ,,Zelené úsporám" a rostoucím
cenám zavodu a teplo v budoucích letech na cca. 16 let. Vzhledem k tomu, že
shromáždění se nezúčastnilo více než75 % vlastníkťr jednotek, nelze hlasovat
o možnosti vzít si uvěr.
Doporučeno proto bylo momentálně p ipravit kompIetní projekt na zateplení
domu, ktery by byl v budoucnu použitv rámci v běrového ízení stavebních
firem.
Bylo provedeno hlasování na otázku
,,Má smysl nechat vypracovat projekt ešící zateplení dom lt?"
Pro: 49 %
p. Tručka D06 a všechny zplnomocnění (pí Drbušková D06, pí Helmerová
(Nempe) C04, p. Pavlovskl C01, p. Schejbal C20, pí Korandová D13, p.
Bambousek C23, pí Franková A04) p. Pešír C15 (bez zplnomocnění), p. Anděl
B09 a všechny zplnomocnění (p. Svoboda A08), p. Vrbík B23, p. Vopaleckyi a
všechny zplnomocnění (pí Kalistová) 831, Švecovi A16, pí FronkováD2O,
Stěpánková C09, pí Králová B03, p. Navrátil C27, p. Matějka DO4, p. JedIík
B21 , pí Neumanová C16, p. Fuks B27, p. PalásekA07, Papoutsides 818 a 819,
pí JandíkováA13, p. Szendi C26, pí Emmons D18, p.Šnajdr 806, Trojanová
D16, p. Jarošík B28, p. Zeman C28, Hamplová A12
Zdrželi se hlasování: 20 %
pí Duchková C22, pí Valentová A11, pí Hladíková B05, FS Reality B13, C10,
C11, C24, pí Kalová D01, p. Viták B15, pí Tobiášová A17, p. Vimr B32, p. UhIík
A15, všechny zplnomocnění p. Pešíra (p. ŽaXB24, Pouchová C03, Koudela
B17 , Kostovi A05)
Proti: 31 olo - ostatní

Projekt se vypracovávat nebude, k jeho prosazení je potreba souhlasu více
než 50 % p ítomnych vlastníkťr.

Ad. 6) lnvestice - kamerovy7 systém, EPS, atrium, zateplení pláště
P edseda vyboru podal informace o požáru, jeho p íčině, zásahu hasičťr a policie, o
krocích v boru během likvidace požáru a na odstraňování následkťr (zajištění statika
a jeho posouzení stavby, jednání s pojišt'ovnou atd.). Dále p. Pešír seznámiI
p ítomné se zpťrsobem a postupem oprav:

. do 1 měsíce oprava betonové konstrukce,

. oprava osvětlení st edové části nov m zpťrsobem (LED s čidly),

. oprava garážovych vrat s novym systémem pohonu motoru,
Doporučil také využívat vchod do garáží vedle schodiště do atria, zejména pro vchod
A, kterému chybí bezbariérovy vstup do domu.
SouČasně upozornil na to, že někte ívlastníci velmi často nezav ou vrata do garáží
po vjezdu (či vstupu!!!) a v současné době jsou vrata velmi často otev ená. Tím je
ohrožena bezpečnost v domě.
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V souvislosti s poŽárem bude v nejbližší době zadán projekt na bezpečnost objektu,
zejména pri požáru. Ukázalo se, že některé systémy zabezpečení nejsou funkční,
Nainstalované kouIe v suterénu domu zce|a nesplňují požadavky na požární
bezpečnost v objektu.

Bylo opět navrženo z ízení kamerového systému.
Pro návrh hlasova|o: 49 %
p. Tručka D06 a všechny zplnomocnění (pí Drbušková D06, pí Helmerová (Nempe)
C04, p. PavIovsk C01, p. Schejbal C20.1pí Korandová D13, pí Franková A04), p.
Pešír C 1 5 a všechny zplnomocněn i 1p. Žak B24, Pouchová C03, Koudela B17 ,'
Kostovi A05), Švecovi A16, FS Reality B13, C10, C11, C24, Štěpánková C09, p.
Vrbík B23, p. Navráfl C27, p. Fiedler 410, pí Neumanová C16, p. Vopateck a
vŠechny zplnomocnění (pí Kalistová) 831, pí Dobrá DO7 , pi Řinanková B12, pí
Zoubková B1l,pi Králová B03, pí Duchková C2Z p. Szendi a pí Fremuthová C26,p.
Zeman C28, pí Tobiášová A17 , p. Kocu r B20, pí Hamplová A12, pí Valentová 41 1, p.
Jedlík 82,1
Zdrželo se hlasování: 14 %
pí Kalová D01, pi Jandíková A13, p. Palásek A07, p. Fuks B27, p. UhtíkA15, p. Viták
815, p. Jarošík B28, p. Vávra C31, p. Bambousek C23
Proti: 37 o/o (ostatní prítomní).
Návrh nebyl p ijat pot ebnou nadpoloviční většinou hlasri.

Na dotaz u Právníka stran odpojení ,,zvonkové tabu|e" bylo vyboru sděleno, že věc
není v pravomocech vyboru SVJ.
P. PeŠÍr informoval o plánu budoucích investic na zvelebení atria, v rámci
betonárních prací dojde k p esunutí a opravě pískoviště pro děti, taviček apod.

Na otázku ,,Mají se vynaložit investice na nastíněn zpťrsob zvelebení atria?"
Pro tento návrh hlasovalo 100 % p ítomnych.

Ad 7 ) " 
:"';1* :.:i,J,:* it,ilvá n í

P edseda vl boru SVJ navrh! z dťrvodu zastupitelnosti vlastníkťr na shromážděních
SYJ p esně dle litery zákona doplnění Stanov SVJ o větu:
,,Clen společenství se zučastňuje jednání osobně anebo v zastoupení
zmocněncem na základě písemné plné moci.''
Pro tento návrh hlasovalo 100 % p ítomn ch.

Změna systému hlasování nebyla projednávána, jelikož dte vyjád ení právníka ze
zákona není možná.

Ad 8) Rrizné (bezpečnost v domě, informace
v létě 2013, společná TV anténa, věr aj.)

1. Zápach v bytech z umyvadel a WC po
kana|izacem| města plzně

2. Na minuIém shromáždění byI vybor požádán,

o nutnosti vyiměny mě idel SUV

pročištění kanalizačního potrubí
se zatim neobjevuje.

aby do da|šího shromáždění.
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. zjistiI možnosti a efektivnost investice do tepelného čerpadla.
Aby věc měla smysl, investice tepelnlich čerpadeI by musela b t obrovská.
Shromážděni souhlasí, aby se tepeln mi čerpadly v bor dále nezab val.

o zjistil finanční náklady na zavedení společné antény (klasická, satelitní)
Náklady na rozvod STA s pozemním signálem cca 300 000 Kč, na pozemní + 3 SAT
cca 495 000 Kč.
Návrh na zavedení společné antény by| jednomyslně zamítnut 100 % hlasťr.
Společná anténa se zavádét nebude.

3. Pan Štěpanet navrhnu!, aby do Domovního ádu byl zaveden zákaz votného
pobíhání psti v domě. Pro tento návrh hlasovaIo 100 % prítomnlich.

4. V bor nechá se ídit vstupní dve e do domu, které se nedovírqí.

5. Vlastníci byt C21 a B29 oznámill, že jim stále zatéká do bytťr ze st echy, a to i po
dílčích opravách provedenlich v lednu tohoto roku. V bor bude věc urgentně rešit.

Usnesení:
1. Byla schválena uěetni závérka a vyiroční zpráva o hospoda ení.

P íspěvek do fondu oprav až do dalšího shromáždění SVJ bude
ve v ši 2O,- Kétm2.

2. Projekt na zateplení domu se vypracovávat nebude.
3. Z izeni kamerového systému se provádět nebude.
4. Zaéne se pracovat na zvelebení atria.
5. Stanovy SVJ budou doplněny o větu: ,,Člen společenství se zučastňuje

jednání osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné
plné moci."

6, Tepelnlimi čerpadly se vy7bor dále nebude zab vat.
7. Společná anténa se zavádét nebude.
8. Domovní ád bude doplněn o zákaz volného pobíhání psri v domě.
9. V bor nechá se ídit vstupní dve e do domu.
10. Opraví se st echa na poškozen ch místech.

Na závěr p. Mgr Pešír poděkoval vlastníkům za učast a shromáždění bylo
ukončeno.
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