
Hosté:

zÁpls z JEDNÁttí sHRoMÁžoĚttí spol-EčENsTví vLAsTNíKů JEDNoTEK

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

Datum konání: 9. 11 .2015
Hodina: 20:00 h
Místo konání: ND

Členové vÝboru:
Pavel Tručka, dipl, um. - p edseda v boru
Mgr. Petr Mráz - místop edseda uliboru
Radim Drechsler (CD Sanitar, s.r.o.) - člen vl boru

pí. Hofmanová a p. Mina ík - za správce (Plzeňskyi servis s.r.o.)
RNDr. Drechslerová
lgor Kovačič - udržbá

Program shromáždění:
1. Zaháiení, uvítání uěastník
2. Volba p edsedy Shromáždění
3. Odsouhlasení ričetní uzávěrky za rok 2014 (uve ejněná na domy-

online.cz)
4. Kamerov; systém obecné informace, hlasování o zkompletování

kamerového systému
5. Oprava sklepri a garážového prostoru v B - hlasování o provedení oprav
6. Zména pojištění domu - informace obecného charakteru
7. Odečítače mě iteln ch médií - v měny v budoucnu (možné hlasování)
8. Ekonomická stránka SVJ (stav FO, dlužníci|
9. Revitalizace - obecné informace, diskuze, hlasování o vzniku kontrolní

komise
10. lnformace o chodu domu
1 1. Diskuze a p ipomínky

Ad, í | Zahfiení, uvítáni ěastníkri
Jednání schťrze shromáždéní vlastníkťr jednotek zahájil predseda v boru SVJ Pavel
Tručka. Privítal všechny zučastněné a p edstavil jednotlivé členy vliboru a hosty.

Ad.2| Volba p edsedy Shromáždění
Následně požádal o zvolení predsedy a zapisovatele shromáždění. P edsedou
shromáždění se stal volbou 100 o/o hlas Mgr, Petr Mráz a zapisovatelem
shromáždění volbou 100 o/o hlasťr RNDr. Taťána Drechslerová.

Schťrze shromáždění se z častnilo 72 jednotek se spoluvlastnick m podílem
455077 z celkového 712731, tj. 63,84 o/o, což znamená, že schrize byla
usnášeníschopná. Prezenění listina včetně pln ch mocí tvo í p ílohu tohoto
zápisu.



Ad. 3} Odsouhlasení
online.cz)

l. 3} Odsouhlasení učetní uzávérky za rok za1É. (uve ejněná na domy-
line.cz)

P. Tručka p ipomenul p ítomnym, že s účetní závérkou a vliroční zprávou za rok
2014 se všichni mohli seznámit na webov ch stránkách správce a požádal o její
schválení.
V roění zprávu o hospoda ení a učetní závérku schválilo 1O0 % ričastníkri.

Ad 4| Kamerov systém obecné informace, hlasování o zkompletování
kamerového systému
P. Tručka informoval o uporném prťrběhu jednání s p íslušnl mi orgány ohledně
umožnění spuštění kamerového systému v domě. V současné době probíhá
zkušební provoz. Účebm umístění kamerového systému je ochrana zdraví
a majetku. Kamerovl systém domu bude zahrnovat 24 kamer. Cena
zazbyvajících 14 kamer s infrap ísvitem, jejich k$y, školení, práce technika, atd.

činí cca. 104.000 Kč + DPH. Prostory p ed domem a vstup do atria budou
sledovány p ehledoq mi kamerami, kdy všichni vlastníci budou mít možnost
p es internet sledovat, kdo iim zvoní na zvonek a má záměr dostat se do domu.
Kamery v domě budou záznamové. Záznam bude uchováván pouze
za posledních 7 dní, následně se smaže.
P. Tručka navrht zkompletování celého kamerového systému a jeho spuštění
do provozu.
Proti tomuto návrhu: 0 p ítomn ch
Hlasování se zdĚel: P. Poucha C3, p. Fiala D03 s podílem 10972, tj. 2,41 a/o

Pro tento návrh hlasovali všichni ostatní p ítomní.

Návrh byl p iiat.

Ad. 5) Oprava sklep a garážového prostoru v B - hlasování o provedení
oprav
Vzhledem k tomu , že se osvědčila oprava suterénu v části A domu
provzdušnění, odstranéni zápachu a plísní, byty osazeny bezpečnostní klapky

fiejich revize se provádí 1 x za p l roku), je vhodné provést podobné opravy
i v části B domu (odstranit vlhkost, oškrábat, natáhnout perlinku, vymalovat,
označit parkovací stání). K tomu je nutné umožnit vstup do jednotlivl ch sklepťr.
Cenová kalkulace natyto opravy činí cca 116.600,- Kč včetně DPH. P. Tručka
navrhl, aby se udělaly podobné opravy i v části domu B.

Proti návrhu: p. Slanina D5, p. Doskočil B34 s celkov m podílem 11012,

\1.2,42 %.
Hlasování se zdržel: p. Novák D 23 s celkovl m podílem 7857 , t!. 1,73 o/o.

Pro tento návrh hlasovali ostatní prítomní.

Návrh byl p ijat.

Ad, 6) Zména pojištění domu - informace obecného charakteru

P. Tručka seznámil p ítomné s názorem vyboru, že ačkoliv pojišťovna
Kooperativa vyplatila ,t .500.000 Kč v hotovosti a 600.000 Kč za sanaci garáži,
vyše pojistného se zdála vyboru p íliš vysoká (63.000 Kč/rok). Proto v bor
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oslovil pojišťovnu Allianz a Kooperativa, aby navrhly jiné roční pojistné a novou
smlouvu. Vzhledem k tomu, že pojišťovna Kooperativa nabídla v hodnější částku
pojistného než pojišťovna Allianz, a to 40.800 Kč/rok, byla zrušena pojistná
smlouva a uzav ena nová smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a to na dobu 3 let.

Toto snížení bylo možné zejména díky zabezpečení nemovitosti kamerovym
systémem. V den konání shromáždění byla provedena kontrola ze strany
Kooperativy.
Yyznamnym problémem v domě zťrstávají v tahy, které nesmí sloužit k evakuaci
v prípadě požáru, protože v p ípadě vypnutí hasiči (black out) viitahy nesjedou
automaticky do patra, ve ktenich se nachází unikov (bezbariérov1 ) v chod.
lnvestice na upravu rozvaděče pro zajištění v še uvedeného by činila 100 000
až 150 000 Kčl1 qitah.

Ad 7) Odeěítače mě iteln ch médií - v měny v budoucnu (možné hlasování)
V roce 2015 byla provedena vl měna měridel tepla a TUV, kterou je nutno
provádět dle platné legislativy každé 4 roky, respektive 5 let.
V roce 2013 by|y provedeny vyiměny měridel SUV, jejichž vl měna se dle tehdejší
platné legislativy měla provádět každ ch 6 let (nyní 5 let).
plán budoucích v měn:
2018 - v měna měridel SUV
2019 - u.iměna měridel tepla
202a - vyiměna měridel TUV.
P. Tručka upozornil na povinnost umožnit v měnu mě idel ze strany vlastníkťt
jednotek a na možnost, že od roku za18 budou možná pouze měridla s dálkov m
odečtem. Na shromáždění v roce 2afi se vlastníci dohodnou na scénárl vliměny
jednotllv ch druh měridel.
Na ja e 2016 proběhne oprava poškozenyich ventilťr, stoupaček apod.

Ad. 8) Ekonomická stránka SVJ (stav FO, dlužníci|
V současné době je na učtu FO cca 3.104.000,- Kč.

Vl bor upozorňuje, že je nutno zachovat rezervu nap . pro opravu vlitahťr (izolace
proti teplotním u kyv m, odstranění poruch apod.)

Měsíčně společenství spo í cca 90.000 Kč, pri vyšších vyidajích pak cca
68.000 Kč. P. Tručka okomentoval, že tyto částky jsou dostačující pro p ípadné
krytí uvěru na revitalizaci domu.

Dlužná částka všech dlužníkťr činí cca 360,000,- Kč. Hlavním dlužníkem
je p. Bicek, na kterého by| vydán exekuční príkaz. P. Bicek se snaží
o inso|venční ízení a jeho dlužná částka (146.000,- Kč) bude asi z větší části
nedobytná, v nejlepším prípadě by se mohlo SVJ vrátit cca. 30.000,- Kč.
Na katastru právě probíhá p evod vlastnickl ch práv na nového vlastníka.
Dalším dlužníkem je p. Pitelka (cca 120.000,- Kč), kte,l v exekuci prodal
nemovitost a ačkoliv je v exekuci nadále, jeho dluh bude pravděpodobně
nevymahatelnli vzhledem k počtu vě itelťr, kten m dluží a jejichž pohledávka
bude uspokojena p ed SVJ.
Pí Kotlárová prodala byt pred 2 roky, podepsala ,})znání dluhu" a splácí dluh
v nynější vl ši cca 27 .500,- Kč po mal ch částkách.
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P. Hadrovsky podepsal také uznání dluhu. Splácí v minimálních částkách
(cca 10,000,- Kč/rok).
Ostatní dlužné částky jsou menší (u jednotlivcťr do 10.000,- Kč) a predpokládá
se, že budou uhrazeny.

Ad. 9} Revitalizace obecné informace, diskuze, hlasování o vzniku
kontro!ní komise
P. Tručka informoval o pr běhu hlasování ,,per rollam", které bylo odesláno
1. 9. 2a15, doporučeny dopis vyzvedl' 26. 9. 2015 poslední vlastníci,
12. 10.2a15 byto ukončeno hlasování. Celé hlasování byto provedeno za vedení
a konzultace s právníkem. Náklad tohoto hlasování byl cca. 11 tisíc Kč (obálky,
poštovné apod.)
Predběžny termín provedení revitalizace je jaro 2017.
Revitalizace by měla byt zadána na základě několikakolového v běrového ízení,
kdy na každou jednotlivou práci by byla vybrána jedna firma (nikoliv jediná firma
se zajištěním jednotliv ch prací subdodavateli), ale v rámci postavení lešení jen
1x (zateplení a fasáda). Predpokládá se prťrběh ve 3 fázích.

1. Okna - základní predpoklad bude kvalita (hliníková okna s udávanou
životností 50 let, hliníkov rám s plastovym komorovym systémem,
plastová osmikomorová okna s trojskly)

2. Zateplení
3. St echa - stávající komíny jsou v havarijním stavu, predpokládaná uspora

na termoizolaci je jen 3 oÁ, záruka min. na 10 let.
Diskuze:
Dotaz p. Švec: ,,Kolik % vlastníkťr musí b}it k odsouh|asení revitalizace a proč
se nevyužije projekt ,,Zelená usporám"?
Odpověd' P, Tručka: ,,K odsouhlasení stačí 50 % všech podíl vlastníkťr SVJ
dle platn ch Stanov Společenství. Projekt Zelená úsporám je vypsán jen
pro hlavní město Prahu".
Pan !ng. Soběslavsk doplnil informacemi o dotacích EU na revitalizaci
problémou. ch sídlišť, na bytové domy apod. Žaana ztěchto dotací pro náš dťrm
není, v dohledné době žádné dotace nebudou a v současnosti nejsou.
Dotaz p. Švec: ,,Kolik bude dluh na 1 byt?"
Odpověd' P. Tručka: ,,V p ípadě uvěru ve vyiši 10 milionťr Kč bude i s urokem
činit dluh na 1 byt cca 110,000,- Kč a bude se umo ovat zFO. V še dluhu
ale takto rozpočítávat nelze, jelikož by se měl rozpočítávat podle
spoluvlastnick ch podílťr dané bytové jednotky." V prípadě úvěru 10 miliónťt
na 10 let by úrok vycházel na cca 720.000,- Kč,"
P. Doskočil zpochybnil hlasování per rollam s tím, že lze provádět i elektronickou
formou a zpťrsob provedení hlasování si prově í.

P. Tručka vysvětlil, že zpťrsob provedení hlasování ově il notá zápisem,
elektronickyi zpťrsob provedení lze považovat za zpochybnitelny, vzhledem
k tomu, že je velmi jednoduché si vytvo it falešnou e-mailovou adresu,

P. Tručka informoval, že s revitalizací souhlasilo p i hlasování per rollam 58,15 o/o

podíIťt jednotek.

P. Tručka navrhl zrídit kontrolní komisi za tím účelem, aby nedošlo k podez ení
v boru z ned věryhodného chování. Tato komise bude z ízena pouze
pro revitalizaci domu a bude pracovat jen po dobu jejího trvání, a proto není
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nutná uprava stanov SVJ. Kontrolní komise zaniká po ukončení revitalizace.
Kontrolní komise bude nejen kontrolním orgánem, ale i poradním. Komise
je odvolatelná shromážděním SVJ. Komise by měla bl t minimálně 3-členná,bez
nároku na odměnu. kontrolní komise nesmí blokovat rozhodnutí shromáždění
SVJ. Vlibor bude p edkládat kontrolní komisi vliběr firem pro provádění
jednotliv ch fází revitalizace, včetně nabídek a komentár . Kontrolní komise
by měla stejné právo svolat mimo ádné shromáždění SVJ, jaké má každy
vlastník pri souhlasu alespoň 25 % vlastník jednotek na podíly (bez tohoto
souhIasu 25 % vIastník na podíly) a toto svolané shromáždění by mělo právo
odvolat vyibor. Komise po p edloženi návrhu v borem maximálně do 21
kalendá ních dn vydá rozhodnutí. Na opožděné vyjád ení v bor nebude brát
z etel. Pro p ípad, kdy vyibor nebude akceptovat rozhodnutí komise, je vyibor
povinen ve smlouvách stanovit podmínku možnosti odstoupení od smlouvy do 90
dnťr od jejího podpisu, aby komise mohla v p ípadě zjištění skutečností,
vedoucích k poškození Společenství, svolat shromážděni, a to i bez podmínky
souhlasu minimálně 25 % vlastník podíl SVJ.

Do kontrolní komise se prihlásili:
P. Ing. Slanina, Ph.D.,
P. Fiala
Pí Mgr. & Mgr. Jandíková
Pí lng. Kašparová
P. lng. Hendrich

Pro z ízeni kontrolní komise v tomto pětičlenném složení hlasovalo 100 %
p ítomn ch.
Proti návrhu 0 p ítomn ch.
Nikdo se nezdržel hIasování.

Z ízení a složení kontrolní komise bylo schváleno.

Ad. 10) lnformace o chodu domu

predseda shrom áždění svJ informoval
. o provedení povinn ch revizí (hasiči, hydranty - tlakové zkoušky),
o o osazení informačními značkami (zamykání, kamerovl systém),
. 23. 11. 2015 bude proveden ukl|d garáží smluvní firmou upozornil,

že na něktenich stáních jsou olejové skvrny, jejichž likvidace bude naceněna
smluvní firmou navíc oproti sjednané ceně, na nebezpečnost těchto skvrn
a odpovědnost majitele v prípadé urazu.

P edseda Shromážděni vyzval
. k odstranění ho lavyich predmětťr v kolárnách, na garážovlich stáních č. 70,45

a 39 (pneumatiky, akumulátor atd.) a upozornil, že v prípadě pojistné události
by plnění bylo na těchto vlastnících,

. rodiče, aby bránili dětem v hraní si v garážích a aby děti pob valy v garážích
pouze za p ítomnosti a dozoru rodičťr,

o k zamykání domu po 22. hodině,
. udržování porádku (v p ípadě zpťrsobení znečištění p vodce po sobě uklidí),
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o dodržování Domovního rádu (zákaz hlučného chování v určené době,
zejména po 22. hodině, v neděli a o svátcích - tlučení, vrtání, praní prádla
apod.),

. k nepoužívání garážovlich vrat k pěšímu vstupu do domu,

. upravit rychlost v garážích (často velmi nebezpečné!).

Ad. í1) Diskuze a p ipomínky

Na dotaz ohledně zasklívání lodžií bylo odpovězeno, že zasklívání bude
prováděno na zák|adé individuálního požadavku, a to na základě vyplnění
rozeslaného formulá e vliborem.

Usnesení:
1. SVJ schválilo V roění zprávu o hospoda ení a četní závěrku.
2, SVJ schválilo zkompletování kamerového systému a jeho spuštění

do provozu.
3. SVJ schválilo opravu sklep a garážového prostoru vchodu B.
4. Na shromáždění v roce 2017 se vlastníci dohodnou na scéná i vliměny

jednotliv ch druhri mě idel.
5. S revitalizací souhlasilo p i hlasování per rollam 58,1 5 olo podílti jednotek.
6. Byla z ízena kontrolní komise s funkčním obdobím po dobu trvání

revitalizace domu. KontroIní komise zaniká po ukončení revitalizace.
7. Shromáždění SVJ žádá rodiče, aby děti pob valy v garážích pouze

za p ítomnosti a p ímého dozoru rodičti.
8. SVJ nabádá všechny vlastníky jednotek, aby zamykali vchody z domu

do atria a nenechávali voln p ístup do vnit ních prostor domu.
9. 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, paděkoval vlastníkům za účast a shromáždění bylo ukončeno.

Zapsala:

RN D r. Tat'ána D rec hslerová

Ověril:

Mgn Petr Mráz

Za Společenství vlastníků Panorama Sylván,
se síd/em Na Chmelnicích 69,323 00 Plzeň

Ověril:

/-- )
,_,,y'-Lt C L__--

Pavel Truěka dipl um.

I
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