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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 13. 5. 2019 v 18.00 hodin. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Počet vlastníků včetně jejich podílu (souhrnně 85,00% ) 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 shromáždění, zapisovatele, ověřovatele zápisu                    
a skrutátora, schválení programu schůze Shromáždění. 

2. Zateplení střešního pláště. 
3. Ventilační systém centrálního odsávání bytového jádra domu - 

vzduchotechniky. 
4. Smlouvy SVJ s dodavateli služeb a energií. 
5. Smlouva STA s domem Bělčická 6. 
6. Různé a diskuze. 
7. Závěr. 

              Ke každému bodu programu proběhne rozprava a hlasování. 
 

Průběh jednání a přijatá usnesení: 
 
      K bodu 1. 
 
Předseda výboru zahájil shromáždění vlastníků v 18.05, následně byl schválen program schůze, zvolen 
předsedajícím schůze a ověřovatelem pan Pavel Kříž, zapisovatelem paní Alexandra Píšová a skrutátorem 
p. Rostislav Málek. 
 

K bodu 2. 
 
Na základě společného výběrového řízení s SVJ Bělčická 2 na zhotovení díla - zateplení společného 
střešního pláště domu, byl navržen zhotovitel díla stavební firma RB Stav s.r.o., která nejlépe splnila 
hlavní kritéria výběrového řízení, a to solidnost firmy, cenová nabídka a reference. Současně se 
zhotovením díla budou instalovány na balkóny ve společných prostých sítě a na střeše zábrany proti 
holubům. V rámci diskuze byly zodpovězeny všechny dotazy a předsedající shromáždění nechal hlasovat 
o výběru výše uvedeného zhotovitele díla. S výjimkou pana Rostislava Málka, který se zdržel hlasování, 
bylo schváleno všemi ostatními přítomnými. 
 

Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výběr zhotovitele díla na zateplení střešního pláště firmu 
RB Stav s.r.o. . 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    93,77%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       6,23% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 
 

K bodu 3. 
Pan Pavel Kříž přednesl dvě možné varianty opravy ventilačního systému centrálního odsávání 
bytových jader domu (dále jen vzduchotechnika):                                                                          
a/ rekonstrukce vzduchotechniky (uvedení do původního stavu), které je náročné na stavební 
práce v bytech vlastníků a finance, 
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b/ zprovoznění vzduchotechniky - instalace 3 ks ventilačních rotačních hlavic na střeše domu, 
minimální stavební práce, finanční náklady cca 25 tis. Kč.                                                                                              
V rámci diskuze byla vybrána varianta b  a předsedající shromáždění nechal hlasovat o výběru této 
varianty. S výjimkou paní Evy Heřmanové, která se zdržela hlasování, bylo schváleno všemi ostatními 
přítomnými. 
 
Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje opravu vzduchotechniky domu variantou b. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    95,43%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       4,57% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství             
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 
    

K bodu 4. 
 

Pan Pavel Kříž informoval vlastníky se stavem převodu smluv s dodavateli energií  a služeb z bytového 
družstva na společenství vlastníků. Všechny smlouvy jsou podepsané. 

 
K bodu 5. 
 

Pan Pavel Kříž informoval vlastníky, že smlouva na dodávku televizního signálu pro odběratele BD 
Spořilov 2822 (sousední vchod) z anténního zařízení v našem vlastnictví není podepsána, ani po 
opakovaných výzvách. V rámci diskuze bylo navrženo, že se odběrateli zašle do 20. 5. 2019 poslední 
výzva k podpisu smlouvy a pokud nebude ze strany odběratele TV signálu smlouva podepsána                
do 30. 6. 2019, bude mu TV signál odpojen.  Předsedající shromáždění nechal hlasovat o návrhu.        
Bylo schváleno všemi přítomnými. 
 
Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje zaslání poslední výzvy k podpisu smlouvy a případnému 
odpojení TV signálu odběrateli BD Spořilov 2822. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 

 
K bodu 6. 
 

1.V rámci diskuze o opravách  v domě, navrhli vlastníci tyto opravy: 
a/ výměna vchodových dveří za nové s čipovým systémem, 
b/ výměna sestav poštovních schránek, 
c/ kontrola a oprava zvonkového systému. 
2.Pan Pavel Kříž informoval vlastníky o možnosti přepojení dodávky tepla a teplé vody od Pražské 
teplárenské na jednotlivé 4 bytové domy a podmínkách případného  úplného odpojení dodávky tepla        
a teplé vody od Pražské teplárenské a vybudování vlastní plynové kotelny. Za stávajících technických       
a stavebních dispozicích bytového domu, je jedinou reálnou možností odpojení všech 4 vchodů společně. 
Navrhl oslovit ostatní tři vchody, jestli souhlasí s odpojením od PT a.s. a zhotovením společné plynové 
kotelny. 
Předsedající shromáždění nechal hlasovat o výše čtyřech uvedených návrzích. Byly schváleny všemi 
přítomnými. 
 
1.a. Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výměnu vchodových dveří s čipovým systémem. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 
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(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 

 
1.b. Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje výměnu sestav poštovních schránek. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 

 
1.c. Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje kontrolu a opravu zvonkového systému. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 

 
2. Usnesení: 
Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje s oslovením ostatních tři vchodů, jestli souhlasí 
s odpojením od PT a.s. a zhotovením společné plynové kotelny. 
Přítomno: 21 ze 25 vlastníků, tj. 85% spoluvlastnického podílu. 
Výsledek hlasování: hlasovalo 100% přítomných vlastníků – 
Pro:    100%                                                Proti:       0%                          Zdržel se:       0% 
 

(K přijetí usnesení je zapotřebí  souhlasu  nadpoloviční většiny přítomných vlastníků společenství              
– čl. VII odst. 6 Stanov společenství vlastníků). 
Usnesení je přijato. 

 
Shromáždění bylo ukončeno v 19:40 hodin.  
 
Termín příštího shromáždění: bude upřesněno. 
 
Zapsala: Alexandra Píšová                                                    .........................................................    
                                                                                                         podpis zapisovatele 
 
 
 
Ověřil: Pavel Kříž                                                                 ..........................................................   
                                                                                                        podpis ověřovatele 
 
 
 
 
V Praze dne 15. 5. 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. 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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