
zÁpls z JEDNÁrtí sHRoMÁžoĚtti spol-ečeruswí vusrruíxů JEDNoTEK

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

Datum konání. 30.9.2013
Hodina: 18:00
Místo konání: prostor garáží domu

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

p. Mina ík - za správce Plzeňsk servis s.r.o.

Schrize shromáždění se z častnili vlastnici jednotek se spoluvlastnick m
podilem 518503 z celkového 712737,tj.73 % vlastníkri jednotek. Schtize byla
usnášeníschopná. Prezenční listina včetně pln ch mocí tvo i p ílohu tohoto
zápisu.

Program shromáždění:
1 . Uvodní lovo, p edstavení hostťr a jednotliv ch bod programu
2. volba nového člena v boru
3. Řešení probtematické situace po požáru
4. Rťrzné - pí Jandíkováznovuotev ení problému plísní v některych bytech
5. Diskuzeapipomínky

Ad. 1) Úvodní slovo, p edstavení hosttj a jednotliv ch bodri programu
Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zahájil predseda SVJ Mgr. Roman
Pešír, p edstavil jednotlivé členy v boru a hosty. Proběhlo hlasování o programu
shromáždéní.
Pro p edem stanoveny program hlasovalo 100 % p ítomn ch.

Ad. 2) Volba nového člena v; boru
P. Pešír seznámil p ítomné s ukončení členství ve Společenství Panorama Sylván
z dťrvodu prodeje svého bytu, atudíž i ukončením svého členství ve vl boru SVJ-
Podle platnyich Stanov SVJ je u bor 3 - členn , musí proto proběhnout volba dalšího
člena u. boru. p. pešír seznámil shromáždění se sv mi zkušenostmi člena
(predsedy) v boru:
Vysoká časová náročnost, proto je velmi zapot ebí,

aby člen v boru měI volnější pracovní dobu v zaměstnání, aby mohl jako člen
v boru vykonávat pot ebné činnostl mnohdy iv dopoledních hodinách,

biit trvale na telefonu,
odpovídat denně na korespondenci (klasická pošta a zqména e-maily).

P. Pešír vyzval p ítomné, aby se p ihIásil zájemce, kte4 by mohl a chtěl pracovat ve
v boru SVJ. N|kdo z p ítomn ch se nep ihlásil. P. Tručka informoval, že se nabídl
k práci ve vl boru SVJ p. Mráz (z vchodu Na Chmelnicích 69) a tudíž navrhuje p.
Nlráze za ělena v boru.
Proti tomuto návrhu neh|asoval nikdo, pro tento návrh hlasova|o70,24 % všech
vlastníků, zdrželi se 2 prítomní (p. Pešír, pí Drechslerová) se spoluvlastnick m
podílem 12849, t1. 1,8o/o.

Návrh byl p ijat.



V souvislosti s náročností práce ve v boru společenství p. Pešír navrhl jako
odstupující p edseda, aby byla odměna v boru nav šena z částky 11 250 Kě na
celkovou ěástku 15 000 Kč (pro celli q bor dohromady).
Proti tomuto návrhu hlasovalo 6,7 % p ítomnlich se spoluvlastnickyim podílem
34792t518503 (pí Šlechtová, p. Klasna, p. Pavlovsky, pí Duchková, p. Vopalecky, pí
Kalistová.
p. Pešír a p. Tručka se spoluvlastnickl m podílem 78051518503, tj. 1,5 o/o, se zdrželi
hlasování.
Pro tento návrh hlasovali všichni ostatní p ítomní, se spoluvlastnicklim podílem
475906/518503, tj. 9í ,8 oÁ p ítomnych.

Návrh na zv šení celkové částky odměny v boru na 15 000 Kč/měsíc byl p ijat,

Ad. 3) Řešení problematické situace po požáru
Pojišťovna jlž proplatila částku 460 000 Kč za vykonané sanační práce. Pro
uplnou likvidaci škod v bor osIovil 5 firem, které ani na nabídku neodpověděly,
p i druhém oslovení pak nabídku odmítly. Je velmi obtížné sehnat firmu, která
by stavební práce dokončila.
V bor se snažil zjistit, aby se situace s požárem neopakovala, jaké je možné
zabezpečení garáží proti požáru. Je několik možností, a to s investicí od
200 000 Kč (zakabelování + siréna) až po moderní ve vy7ši cca 400 000 Kč.
Proběhlo hlasování, zdamá do príštího shromáždění v bor p ipravit v běrové
ízeni na protipožární systém do maximální celkové částky 350 000 Kč. O

prípadné realizaci protipožárního systému pak rozhodne další shromáždění
SVJ.
Proti tomuto návrhu hlasovalo 19,4 % prítomn ch se spoluvlastnickym podílem
100785/518503 (p. Klasna, pí Šlechtová, p.Kocúr, p. Vávra, pí Hanusová, p.

Papoucides, p. Fiala, pí Drechslerová, CD Sanitar, p. Doskočil, p. Štepanek,
Štepanrovi, pí Kadlecová).
Hlasování se zdrželo 2a,4 % prítomn ch se spoluvlastnickym podílem 105785
l518503 (p. Tručka včetně jemu dan ch plnl ch mocí, p. Mraček, p.Pešírvčetně
jemu danlich pln ch mocí).
Ostatní (se spoluvlastnicklim podílem 311933/518503, tj. 60,2 %) hlasovalo pro
tento návrh.
Návrh byl p ijat.

Ad. 5) R zné
-pí Jandíková znovuotev ela problém plísní v některych bytech -

informovaIa shromáždění o stavu poškození byt plísněmi, včetně
fotodokumentace. Dle pí Jandíkové se problém tÝká cca 1l5 bytťl. P. Tručka
dodal, že díky špatné izolaci proti vlhkosti se objevují následky i na kabinách
viitahťr a jejich v měna bude stát cca 1,5 milionu/1 v tah. Pí Jandíková
navrhla, aby se vypracoval odbornl posudek nabízeny p. Soběslavskym za
cenu 50 000 Kč s návrhem koncepce ešení problematiky. Po diskusi na téma
Ievnějšího ešení než zateplení celého domu proběhlo hlasování, zda se má
do príštího shromáždění nechat lng. Soběslavsk m vypracovat posudek za
cenu 50 000 Kč. Proti hlasoval p. Matvijčuk (uvedl v plné moci) a pí
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pohanková (viz plná moc) se spoluvlastnick m podílem 121081518503 tj. 2,3

%.
pro tento návrh hlasovalo 92 % prítomnl ch se spoluvlastnickYm Podílem
476839/518503.
Zdrželo se hlasování 5,7 olo (29556/518503),
Návrh byl p ijat.

- Vl bor seznámil shromáždění se stavem financí spoleČenstvÍ:.
Fo:2100 000 Kč, zaplaceno 250 O00 na odstranění následkťr PoŽáru (bude

proplaceno pojišťovnóu po uzav ení prípadu Policií Čn), Pohledávka u

dlužníkťr: 361 000 Kč. V}ibor vyzval všechny dluŽníky k rihradě dluŽné
částky, p ípadně sjednat s v borem SVJ splátkov kalendá .

_ Vlibor upozorňuje všechny vlastníky bytťr , že v p ípadě P ivolání firmY na

opravy v domě bez souhtasu v boru, objednatel službu uhradi ze sv ch
viastních prost edkťr. Vl jimkou jsou situace ohrožení lidského Života.

_ Shromážděn í vyzyvávšechny vlastníky, aby zavírali vrata od garáŽe- Bez
tohoto jsou investice do zabezpečení budovy proti krádeŽi zbYteČné.

_ partnerka p. Tručky požádala všechny vlastníky jednotek, abY vŽdY zváŽill

vhodnost hodiny, ve kterou telefonují členťrm v boru a respektovali Právo na

soukromí.

Usnesení:
1, P. Mráz byl zvolen členem v boru SVJ.
2. odměn" uyooru nav šena na celkovou ěástku { 5 000 Kě Pro v bor jako

celek.
3. V bor p ipraví v běrové íízení na protipožární systém do maximální celkové

ěástky 350 000 Kč.
4. Do p ištího shromáždění zadáv; bor lng. Soběslavskému vYPracování

posudku (za cenu 50 0o0 Kč) s návrhem koncepce eŠení problematikY
plísní v postižen ch ěástech domu.

5. Vyno, vyzval všechny dlužníky k rihradě dlužné částkY, P ÍPadně siednat
s v borem SVJ splátkov kalendá -

6. xažo objednateí opravy ěi služby, která bude provedena bez souhlasu
v boiu, uhradí tuto oprávu či službuze sv ch vlastních finanČních
piost edk . V jimkou jsou situace ohrožení lidského Života.

Na závěr p, Mgr. pešír poděkovat vtastníkům za účast a shromáŽdění bYIo

ukončeno.
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Zapsala:

RN Dr. Tat'ána Drechslerová
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