
zÁpls z JEDNÁruí sHRoMÁžoĚttí spol-ečerusrví vlRsrníxů JEDNoTEK

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

Datum konání: 5.10.2014
Hodina: 17:30 h
Místo konání: prostory garáží domu Na Chmelnicích 69 a71,

Mutěnická6a8,Plzeň

Členové v}iboru:
Pave! Tručka, dipl. um. - p edseda u. boru
Mgr. Petr Mráz
RNDr. Taťána Drechslerová

Hosté.
pí. B. Hostičková - za správce (Plzeňsk servis s.r.o.)
JUDr. Stránsk - notá

Jednání schťrze shromáždění vlastníkťr jednotek zahálil p edseda v boru
Společenství Panorama Sylván Pavel Tručka, dipl.um. P ivítal všechny z častněné a
p edstavil jednotlivé členy v boru a hosty. Následné požádal o zvolení p edsedy a
zapisovatele shromážděni. P edsedou shromáždění se stal volbou 100 % hlasťr
Pavel Tručka, dipl.um. a zapisovatelem shromáždéní volbou 100 % hlasťr RNDr.
Taťána Drechslerová.

Schrize shromáždění se zučastnilo 73 vlastník jednotek se spoluvlastnick m
podílem 483374 z celkového 712731, tj. 67,82 o/o, což znamená, že sch ze byla
usnášeníschopná. Prezenění listina věetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto
zápisu.

Program shromáždění:

1, Projekt ešící tepelné mosty, plísně a zatékání
2. Odsouhlasení Stanov SVJ podle NOZ
3. Odsouhlasení Domovního ádu podle NOZ
4. Volba nového člena v boru SVJ
5. Odsouhlasení tičetní uzávěrky za rok 20{3
6. Ekonomická stránka SVJ (stav FO, dIužníci|
7. Odsouhlasení zptisobu roz čtování služeb pro rok 2014
8. Odsouhlasení p izprisobení riětování fondu oprav novému OZ
9, Kamerov systém fotopastmi
10.Rtizné informace - opravagaráží po požáru; v měna mě ákti 2015 a další
1í.Diskuze a p ipomínky

Ad. 1) Projekt ešící tepelné mosty, plísně a zatékání

P edseda vliboru p ipomněl, že se na minulém shromáždění odsouhlasilo
vytvo ení projektu panem lng. Soběslavs[ m, kten by měl jak komplexně, tak
jednotlivě, ešit tepelné mosty, plísně a zatékání. Všichni vlastníci měli možnost
se seznámit s koncepcemi ešení projektu. lng. Soběslavsk vysvětlil termíny



tepeln ch most , zpťrsob jejich zjišťování a vysoce pravděpodobnou možnost
využití dotací v rámci dotačního projektu p ipravovaného ministerstvem pro místní
rozvoj pro rok 2015, na jehož základě by bylo možné čerpat státní dotace.
Vysvětlil možnli rozsah prací, které by po odsouhlasení by|y provedeny v bytech.
P edseda v boru navrhnul, aby si SVJ na uplné ešení problému s ohledem na
nízké urokové sazby vzalo uvěr do 10 mi|. Kč., které použije na uplnou revitalizaci
domu podle vypracovaného prolektu.

Právoplatné hlasování nemohIo b t provedeno vzhledem k tornu, že o stavebních
pravách lze rozhodovat podle stávajících stanov (platnyich až do odhlasování

stanov nov ch) pouze za podmínky souhIasu se stavebními pravami minimálně
75 o/o podí! vlastníků, caž v dané chvíll nebylo splněno (p ítomno 67,82 o/o).

Ad. 2} Odsouhlasení Stanov SVJ podle NOZ

P. Tručka upozornil, že všichni dostali nové stanovy k dispozici, seznámil
prítomné s podstatnyimi změnami v nou. ch stanovách společenství, a to že na
rozhodování o stavebních upravách není pot eba podle nov ch stanov souhlasu
75 o/o všech vlastník , ale stačí souhlas 50 % všech vlastník a dále možnosti
vlastníkťr hlasovat mimo shromáždění na základě dťrkladně pripraven ch
dokumentťr (tzv. per rollam).
P. Tručka navrhnul, aby se navrhovaná částka, se kterou mťrže V bor
Společenství Panorama Sylván disponovat v nákladech na investice, režie a
opravy, snížila ze700.000,- Kč na kalendá ní rok na 250.000,- Kč na kalendá ní
rok.
P. Tručka vyzval k hlasování o odsouhlasení novl ch stanov s vl še uvedenou
upravou.

Hlasování viz. notá sk zápis

Návrh byl p ijat.

Ad, 3) Odsouhlasení Domovního ádu podle NOZ

Všichni vlastníci jednotek měli možnost se p edem seznámit s návrhem
domovního ádu. P. Tručka proto nechal hlasovat o návrhu Domovního rádu
podle NOZ.

Pro znění nového domovního ádu hlasovalo 100 % p ítomn ch.
Proti návrhu 0 prítomn ch.
Nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl p ijat.

Ad. 4) Volba nového ělena v boru SVJ
RNDr. Drechslerová oznámila, že prodala svoji nemovitost a nebude nadále
členem v boru, P edseda na základé 1. shromáždéní SVJ zroku2007 p ipomněl
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dohodu , že členem v boru by měl b]ft i zástupce ,,nebytovek" a navrhnul do
vyboru CD Sanitar s.r.o.

Pro tento návrh hlasovalo 1O0 % p ítomnych.
Proti návrhu 0 p ítomn ch.
Nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl p ijat.

Ad. 5} Odsouhlasení četní závérky za rok 2013
P. Tručka seznámil prítomné s učetní závérkou a v roóní zprávou za rok 2013
a požádal o její schválení.
V roční zprávu o hospoda ení a ričetni závérku schválilo 1gg % častník .

1Úeetni závérka bude zaregistrovanym vlastníkťrm jednotek k dispozici
na webovYch stránkách společenství).

Ad 6) Ekonomická stránka SVJ (stav FO, dlužníci)

V současné době je na učtu FO: 2.800.000,- Kč

Dlužná částka všech dlužníkťr činí cca 380.000,- Kč. Hlavním dlužníkem je p.

Pitelka (cca 120 000 Kč), kten v exekuci prodal nemovitost a ačkoliv je v exekuci
nadále, jeho dluh bude pravděpodobně nevymahatelnli vzhledem k poětu
věritelťr, kten m dluží a jejichž pohledávka bude uspokojena pred SVJ.
Dalším dlužníkem je p. Bicek, na kterého byl vydán exekuční príkaz, ale snaží se
o insolvenční ťizení a jeho dlužná částka (116.000,- Kč) bude asi nedobytná.
Ostatní dlužné částky v celkové v ši cca 140.000,- Kč jsou menší (u jednotlivcťr
po 2.00a,- až 5,000,- Kč) a p edpokládá se, že budou uhrazeny.

P edseda SVJ upozornil, že bude z qmé pot eba šetrit peníze na FO na
provedení oprav v tahťr, kdy se predpokládá částka 70a.000,- až 800.000,- Kč
na 1 v tah. Proto nenavrhuje snížení zálohovl ch plateb do FO.

Ad. 7) Odsouhlasení zptisobu rozučtování služeb pro rok 2014

Paní Hostičková (Plzeňskl servls) informovala, že vešel v platnost novy Zákon o
službách (6712013Sb.). Podle tohoto zákona musí společenství odsouhlasit
zpťrsob rozučtování služeb. Yyzvala p edsedu, aby nechal hlasovat, zda
společenství souhlasí, aby zťlstal zp sob rozučtování služeb v takové formě, jako
byl doposud, tj otop, TUV podle zákona 37212001 Sb. - poměrově, studená
voda poměrově, elekt ina společn ch prostor, vl tahy, odpady podle počtu osob,
elekt ina garáží - na byt, resp. na garážové stání. P edseda necha! hlasovat o
tomto návrhu.

Pro tento návrh hlasovalo 100 % p ítomni ch.
Proti návrhu 0 p ítomn ch.
Nikdo se nezdržel hlasování.

Návrh byl p ijat,



Ad. 8} odsouhlasení p izprisobení ričtování fondu oprav novému OZ

Paní Hostičková informovala, že v novém Občanském zákoníku je dle 1 180
povinnost p ispívat na správu domu a pozemku podle spoluvlastnického Podílu a
současně na činnosti související se správními činnostmi (nap. odměny v boru,

bankovní poplatky, správa) paušálně na jednotku. Navrhla, apy p edseda vyvolal
hlasování, aby částka na m' byla snížena na 13 Kčlm' spoluv!. podílu a
současně pribyla částka ,,flá režii" ve vl ši 524 Kč pr^o každou jednotku.

V celkovém součtu tak z stane zálohová částka 20 Kčlm', jak bylo doposud.
p edseda nechal hlasovat,

Pro tento návrh hlasovalo 100 % prítomn ch,
Proti návrhu 0 p ítomn ch.
Nikdo se nezdržel hlasování.
Návrh byl p ijat.

Ad. 9) Kamerov systém s fotopastmi

p. Tručka navrhl z ízení kamerového systému v celkové po izovací hodnotě cca.
150 000 Kč. V tomto režimu by sledovány byly pouze společné prostory, nikoliv
vchody do jednotliv ch bytťr. Záznam by byl vyhledán pouze pri ohláŠení trestné
einnojti spáchané v-e spo|ečn ch prostorairr, pop . na žádost Policie ČR.

Pro návrh hlasovalo 93,20o/o p ítomn ch vlastníkťr.

Návrh byl p ijat.

Ad. 10) R zné informace - oprava garáží po požáru; v měna mě ák 2a15 a
další

o p edseda svJ informoval, že byly odstraněny následky požáru a opravy
nadále probíhají. Prost ední část garáží je stále staveništěm a uŽivatelé domu
zde musejí dbát zvl šené opatrnosti. Oprava stála zatím cca. 820.000,- KČ,

Z pojišťovny bylo uhrazeno 823.500,- Kč. Vzhledem k opravám sklepťr, které
zlepšilo jejich odvětrání, se vybor chystá k podobnému systému Úprav
v dalších sklepech, postižen ch špatn m odvětráváním.

o V roce 2015 se p ipravuje vliměna mě idel spot ebované tepelné energie, a to
rámci FO. Mě idla na SUV a TUV se musí vyměňovat každlich 5 let, na teplo
pak každé 4 roky. Vl bor nechá udělat kalkulaci, kolik by stálo, kdyby SVJ
měnilo veškerá mě idla každé 4 roky, aby vlastníci nebyli príliŠ Často
obtěžování jejich vliměnou, Současně také informoval, že aČkoliv v bor
predpokládat, že repasování starl ch mě idel, které pro tyto učely schraňovali,
bude levnější, není tomu tak a jejich další skladování by bylo tudíž zbyteČné.

. Některí vlastníci si stěžují na nadměrny hluk z atria, ktery zpťtsobujÍ hrajÍcí si
děti s míčem (kopání míčem o fasádu). Shromáždéní žádá rodiče, aby
sjednali nápravu a prováděIi kontrolu, jak si jejich děti hrají.



. opět svJ nabádá všechny vlastníky, aby zamykali vchody z domu do atria,
aby neblokovali zav eni dve í ,,háčkem" a nenapomáhali tak páchání trestné
činnosti (krádeže v domě).

. V kolárně domu se nacházejí zárubně dve í neznámého vlastníka. Stejně tak
na chodbách se nacházejí sk íně, které tam z hlediska protipožární
bezpečnosti nepat í. SVJ vyzyvá majitele těchto movit ch věcí, aby je v co
nejbližší době odstranili.

Usnesení:
1. Rozhodnutí o celkové revitalizaci domu je zatím pozastaveno až do

dalšího hlasování
2, Byly odsouhlaseny Stanovy SVJ podle nového Občanského zákoníku

(Noz)
3. By| odsouhlasen návrh na snížení dispoziění částky pro v bor na

250 000 Kč.
4. Byl odsouhlasen Domovní ád podle NOZ
5. Nov m ělenem v boru SVJ je firma CD Sanitar s.r.o. (p. Drechsler)
6. Byla odsouhlasena četní závěrka za rok 2013
7, Byl odsouh|asen zp sob rozričtování služeb pro rok 2014 podle stejného

vzorujako doposud
8. Bylo odsouhlaseno čtování fondu oprav podle NOZ s tím, že částka na

m' byla snížena na 13r Kč, ale k zálohové pIatbě p ibude položka ,,f,á
režii" ve v; ši 524,- Kč

9. Bude z ízen kamerovl systém s fotopastmi
10.V roce 2a15 bude provedena v měna mě idel spot ebované tepelné

energie
íí.Shromáždění SVJ žádá rodiče, aby prováděli kontrolu sv ch dětí v atriu

domu a usměrňovali je v p ípadě nep imě eného hluěného chování
12.SVJ nabádá všechny vlastníky jednoteko aby zamykali vchody z domu do

atria a nenechávali voln p ístup do vnit ních prostor domu
13.SVJ vyzilvá majitele movit ch věcí uložen ch ve společn ch prostorách

domu, aby je v co nejbližší době odstranili

Na závěr p. P. Tručka, dipl.um. poděkoval vlastníkům za účast a shromáždění bylo
ukončeno.

)
/-

-/<Xr ,
Zapsala:

RN Dr. Tat'ána Drechslerová

Ově iI:
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