
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

Společenství vlastníků Boloňská 305

konané dne 1. června 2022 v 19:00 hodin v klubu Varta (Boloňská 310, Praha Horní Měcholupy)

Svolavatel: členové výboru Ing. Rudolf Tonner, Marina Šiklová, Adéla Drofová

Schůze shromáždění se zúčastnilo 38 ze 77 vlastníků, kteří vlastní 50,6 % hlasů. Prezenční listina včetně

plných mocí, pozvánky a protokolu o hlasování jsou přílohou tohoto zápisu.

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu shromáždění

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ (seznámení s účetní závěrkou za rok

2021)

5. Zpráva kontrolní komise

6. Schválení účetní závěrky za rok 2021

7. Plán oprav a návrh investic

8. Diskuze

9. Ukončení schůze

Průběh jednání a přiiatá usnesení:

Bod č. 1 - Zahájení

Schůzi zahájil a řídil předseda výboru pan Ing. Rudolf Tonner, konstatoval, že shromáždění je

usnášeníschopné. Výbor odpovídá za vypracování zápisu a pověřil tímto pana Rudolfa Tonnera.

Skrutátorem byla určená paní Martina Šiklová.

Program jednání schůze byl řádně vyvěšen na nástěnce společenství v prostorách domu dne 23. května

2022 a téhož dne byly rozeslány pozvánky jednotlivým vlastníkům. Podklady ke všem bodům jednání

byly dodatečně vyvěšeny na nástěnce, na webových stránkách společenství www.svi305.cz a

elektronickou poštou rozeslány jednotlivým vlastníkům.

Následně předseda výboru přistoupil ke schválení programu shromáždění.

Bod č. 2 - Schválení programu shromáždění

Výsledky hlasování:
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Pro: 100 % hlasů

Proti: O % hlasů

Zdrželo se: O % hlasů

Usnesení: Shromáždění bere na vědomí, že je usnášeníschopné a schvaluje program shromáždění.

Bod č. 3 - Volba ověřovatele zápisu

Za ověřovatele zápisu výbor navrhuje pana Pavla Lorence.

Vý_sledky_ hlasování:

Pro: 100 % hlasů

Proti: O % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení: Shromáždění schvaluje ověřovatele zápisu pana Pavla Lorence.

Bod č. 4 - Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ (seznámení s účetní závěrkou za rok
2021)

Výbor aktivně sledoval vývoj covidové situace a legislativní požadavky, práci výbor koordinoval se
správcem firmou Pragostav.

Výbor splnil přijatá usnesení z minulých shromáždění konané per rollam, a to výměnu vodoměrů SV a
TV, vymalování společných částí domu a nátěr nájezdu u vchodu od tenisových kurtů. Dále byly
provedeny revize plynu a proběhla požární preventivní prohlídka. Z této preventivní prohlídky byl
vytvořený Záznam o požární preventivní prohlídce. Byly zjištěné závady únikových cest a následně byli
osloveni vlastníci, kterých se to týkalo. Dále se řešili výměna poničených kování a zámků balkonových

dveří a pojistné události vytopení bytů.

Seznámení s účetní závěrkou za rok 2021

Správce firma BD Pragostav včas předložil ke kontrole výboru veškeré účetní podklady. Konkrétně se

jednalo o účetní podklady Vyúčtování, Komplexní předvaha, Kniha analytické evidence (náklady,

zálohy, dlouhodobá záloha), Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Přílohu k účetní uzávěrce za rok 2021. Tyto

podklady byly také předány ke kontrole kontrolní komisi. Výbor zajistil kontrolu vyúčtování podle

jednotlivých bytů. Výbor následně zajistí přepočet předpisů, konkrétně se to týká položek teplo, teplá

voda a studená voda podle nákladů roku 2021 + 15% (rezerva s ohledem na růst cen, tak jak máme

odsouhlaseno v tabulce stanovení předpisů).

Bod č. 5 - Zpráva kontrolní komise

Kontrolní komise na svých jednáních projednávala:

• Vyúčtování plateb za byty v roce 2021
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• Účetní závěrku a hospodaření v roce 2021
• Provozní záležitosti schválené shromážděním nebo vyplývající ze situace

Kontrolní komise bere na vědomí účetní závěrku a zprávu o hospodaření za rok 2021 předložené
výborem společenství na shromáždění dne 1. června 2021 a doporučila je schválit.

Bod č. 6 - Schválení účetní závěrky za rok 2021

Výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení: Shromáždění

1. bere na vědomí:
1.1. Zprávu o činnosti výboru,
1.2. zprávu kontrolní komise,

2. schvaluje:
2.1. hospodaření společenství v roce 2021,
2.2. účetní závěrku roku 2021.

Bod č. 7 - Plán oprav a návrh investic

Výbor navrhl výměnu zámků dveří chodbiček. Výbor tak reagoval na stálé stížnosti ohledně
nefunkčních zámků dveří chodbiček, buď se zlomí klíč nebo zámky již špatně fungují. Výbor navrhuje
postupně tyto zámky vyměnit za zámky s bezpečnostní vložkou s knoflíkem. Z vnějšku se dveře zamykají
klíčem a uvnitř otočením knoflíku. Předpokládaná cena je 80 000 Kč. Výměna by se prováděla
postupně.

Výbor dále navrhl zamykání popelnic. Výbor informoval o záměru vedlejšího domu 304, kdy si budou

zamykat svoje popelnice. Realizace se počítá ke konci roku. Výbor by rád navrhl stejné opatření.
Hlavním důvodem je, že se nám nebudou popelnice tak rychle plnit jako nyní. Každou chvíli vidíme

cizího člověka vyhazovat do naší popelnice jeho odpad. Ceny na svoz odpadu výrazně stoupají,
zamykáním popelnic bychom mohli snížit frekvenci vývozů a tím snížit náklady na odpady.
Předpokládaná cena je 1500 Kč na zámek popelnice. Dále výbor počítá s jedním klíčem na byt. Celková

cena by byla zhruba 12 000 Kč. Cenu výbor bude ještě optimalizovt se společnou zakázkou s vedlejším

domem 304.

Výsledky hlasování:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Usnesení: Shromáždění schvaluje plán oprav:

Postupná výměna zámku dveří chodbiček za cenu 80 000 Kč.
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Zamykání popelnic domu 305 za cenu 12 000 Kč.

Bod č. 8 - Diskuze

• Výbor byl upozorněn na poškozenou fasádu v místě nájezdu u vchodu od tenisových kurtů.
Výbor zajistí nápravu v rámci havarijní situace.
Dále bylo zjištěné poškození fasády padlým stromem.
Dveře se nedovírají.

Zamyslet se nad snížení počtu kol, některá kola se již nepoužívají, už třeba nemá vlastníka.

Bod č. 13 - Ukončení schůze

Pan Tonner přítomným poděkoval za účast a shromáždění vl stníků ve 20:11 ukončil.

Zapsal: Ing. Rudolf Tonner

Ověřil: Pavel Lorenc

Předsedající: Ing. Rudolf Tonner

V Praze dne
Žic
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