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Společenství vlastníků Praha 4, Bělčická2821/4 
se sídlem Bělčická 2821/4, Záběhlice, 141 00 Praha 4 

IČ: 073 05 371 

 

Zápis z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek 

konaného dne 24. 1. 2019 v 19.15 hodin. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Počet vlastníků včetně jejich podílu (souhrnně 84,00% ) je uveden v prezenční listině. Prezenční listina 

tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 

Shromáždění Společenství vlastníků Praha 4, Bělčická2821/4  je usnášení schopné.  
 

Program shromáždění: 

 

    1. Zahájení, volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora, 

       schválení programu schůze Shromáždění. 
2. Volba nových členů výboru SV.                                                                                                                   

3. Schválení finanční odměny výboru SV.                                                                                               

4. Různé a diskuze.                                                                                                                                   

5. Závěr. 

 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 

 

      K bodu 1. 

 

Předseda výboru zahájil shromáždění vlastníků v 19.15, následně byl schválen program schůze, zvolen 

předsedajícím schůze a skrutátorem paní Alexandra Píšová, zapisovatelem p. Rostislav Málek                  

a ověřovatelem p. JUDr. Čestmír Šašek. 

 

K bodu 2. 

 

Na základě ukončení členství stávajících členů ve výboru SV paní Alexandry Píšové, pana JUDr. 

Čestmíra Šaška a pana RSDr. Karla Vrby ke dni 31. 1. 2019  a to v zákonné lhůtě ode dne písemného 

podání dne 10. 11. 2018,  předsedající schůze vyzvala členy společenství k podání  jejich návrhů nových 

členů výboru SV na volbu výboru z řad vlastníků. Nebyl vznesen žádný návrh. Pan JUDr. Čestmír Šašek 

navrhl jako kandidáty do výboru SV paní Alexandru Píšovu, p. Rostislava Málka a  právnickou osobu  

Pražský správce s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ: 014 97 332. 

Předsedající schůze nechal hlasovat o volbě těchto výše uvedených tří kandidátů. S výjimkou zmocněnce 

pana Jaromíra Špatného, který se zdržel hlasování, bylo schváleno všemi ostatními přítomnými. 
 

Usnesení: 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nového člena výboru SV paní Alexandru Píšovou           

ke dni 24. 1. 2019. 

Přítomno: 20 ze 25 vlastníků, tj. 84% spoluvlastnického podílu. 

Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 

Pro:    93%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       7% 
 

(Ke zvolení člena výboru je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny všech členů společenství –           

čl. VII odst. 10 Stanov společenství vlastníků). 

Usnesení je přijato. 
 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nového člena výboru SV pana Rostislava Málka            

ke dni 24. 1. 2019. 

Přítomno: 20 ze 25 vlastníků, tj. 84% spoluvlastnického podílu. 

Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 

Pro:    93%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       7% 
 

(Ke zvolení člena výboru je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny všech členů společenství –           

čl. VII odst. 10 Stanov společenství vlastníků). 

Usnesení je přijato. 
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Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nového člena výboru SV právnickou osobu Pražský 

správce s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ: 014 97 332, ke dni 24. 1. 2019. 

Přítomno: 20 ze 25 vlastníků, tj. 84% spoluvlastnického podílu. 

Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 

Pro:    93%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       7% 
 

(Ke zvolení člena výboru je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny všech členů společenství –           

čl. VII odst. 10 Stanov společenství vlastníků). 

Usnesení je přijato. 

 

K bodu 3. 

 

Pan JUDr. Čestmír Šašek navrhl výši měsíční finanční odměny pro výbor SV v celkové částce 5.445,- Kč.  

Předsedající schůze nechal hlasovat o návrhu výše měsíční odměny výboru SV. S výjimkou zmocněnce 

pana Jaromíra Špatného, který se zdržel hlasování, bylo schváleno všemi ostatními přítomnými. 

Usnesení: 

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výši finanční odměny pro výbor SV ke dni 24. 1. 2019. 

Přítomno: 20 ze 25 vlastníků, tj. 84% spoluvlastnického podílu. 

Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 

Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 

(K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných vlastníků.) 

Usnesení je přijato. 

    

K bodu 4. 

 

V následné diskusi se vlastníci seznámili s panem Pavlem Křížem zastupující na základě plné moci 

právnickou osobu Pražský správce s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, IČ: 014 97 332. Nový výbor byl 

pověřen, aby zajistil technická řešení potřebná pro přepojení dodávky tepla a teplé vody od Pražské 

teplárenské na jednotlivé 4 bytové domy a zjistil podmínky pro případnou  možnost úplného odpojení 

dodávky tepla a teplé vody od Pražské teplárenské a vybudování vlastní plynové kotelny. Dále byl výbor 

pověřen, aby zajistil zprovoznění centrální vzduchotechniky domu pro jednotlivé byty.  

Dále se diskutovalo o možných budoucích investicích do společných prostor domu. 

 

K bodu 5. 

 

Shromáždění bylo ukončeno ve 20:35 hodin.  

 

Termín příštího shromáždění: bude upřesněno. 
 

Zapsal: Rostislav Málek                                                    .........................................................    

                                                                                                   podpis zapisovatele 

 

 

Ověřil: JUDr. Čestmír Šašek                                             ....................................................   

                                                                                                   podpis ověřovatele 

 

 

 

 

V Praze dne 26. 1. 2019.                                                  ..........................................................                                             

                                                                                                            podpis předsedy                                                                                     

 

 Tento zápis bude rozeslán všem členům Společenství vlastníků Praha 4, Bělčická2821/4  prostřednictvím 

e-mailu a předán v písemné formě vlastníkům, kteří email nemají. Zápis bude vložen na domovské 

webové stránky SVJ, které budou zhotoveny do konce března 2019. K obsahu zápisu a případnému 

rozporu souvisejícímu s výsledky shromáždění je možné se vyjádřit do sedmi dnů od rozeslání, poté zápis 

v této podobě automaticky nabude ověření. 

 

Přílohy: Prezenční a hlasovací listiny vlastníků jednotek. 
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