
 

  

 

 

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu 
Františka Diviše 1399 konaného dne 26. 10. 2021 

 
Předseda společenství: První česká předsednická s.r.o., Mgr. Vojtěch Opočenský 
Datum a čas konání: 26. 10. 2021 od 18:30 
Místo konání: zasedací místnost Muzea v Uhříněvsi 
Na shromáždění je přítomno nebo zastoupeno 59.45 % ze všech vlastníků, shromáždění je 
usnášeníschopné. 

 
1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti 

a. Předseda společenství Mgr. Vojtěch Opočenský zahájil shromáždění. 

 

2) Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

a. Předseda společenství navrhl sebe jako zapisovatele a předsedajícího a jako 
ověřovatele zápisu pana Režného. 

b. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 
 
3) Schválení cenové nabídky na opravu výtahu – OTIS a.s. 

a. Předseda společenství uvedl, že se jedná o nabídku na revizní opravu, kterou zaslala 

paní Matiášová z INTERMY aktualizovanou k 8.1.2022, ve výši 46.464,60 Kč včetně 

DPH. Vzhledem k výši nabídky by bylo dobré nabídku posoudit třetím subjektem, zda 

jsou náklady na opravu správně posouzené, jelikož v minulosti byl se společností OTIS 

a.s. v tomto směru problém 

b. Předseda společenství navrhl, aby se cenová nabídka dala k posouzení technikovi od 

Ing. Krůty a dle jeho vyjádření by se následně postupovalo dál. 

i. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 
 

4) Schválení rozpočítání náhrady odměn statutárního orgánu rovnoměrně na jednotku 

a. Předseda společenství uvedl, že paní Matiášová požádala společenství, aby provedlo 

změnu výpočtu způsobu úhrady odměny statutárnímu orgánu rovnoměrně na 

jednotku, jelikož v současné době je odměna rozpočítávána dle podlahové plochy 

jednotky, což není způsob, který by byl v souladu s poslední úpravou občanského 

zákoníku 

b. Předseda společenství navrhl, aby se hlasovalo, že každá jednotka bude příspěvek na 

odměnu pro statutární orgán hradit ve stejné výši.  

i. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 
 

5) Hlasování o výměně uzávěru vody v bytových jednotkách 

a. Předseda společenství uvedl, že tento bod se zařadil po dotazu pana Tomíška.  

Cenová nabídka byla vypočtena na 11.000,- Kč v prosinci 2020. Nejvhodnější postup 

je kontaktovat nyní pana Plzu ohledně aktualizace CN. 

b. Předseda společenství navrhl, aby se hlasovalo o výměně uzávěru vody. 

i. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 

 
6) Hlasování o opravě vstupního prostoru spojené s malováním společných prostor 



 

  

 

 

a. Předseda společenství uvedl, že už se s panem Tomíškem řešilo, že by byla potřeba 

vymalovat společné části domu. Problém je na zakázku tohoto rozsahu zajistit 

kvalifikované řemeslníky. Dle vyjádření vlastníků zatéká okolo rámu u vstupních dveří 

a pravděpodobně i přes balkon do prostoru okolo schránek. Dále je nutné řešit 

oplechování střechy. Přes Ing. Krůtu by se nechala oplechovat severní strana střechy. 

A ohledně malovaní společných částí by předseda společenství zajistil cenovou 

nabídku k realizaci. 

b. Předseda společenství navrhl, aby se hlasovalo o zajištění CN na oplechování střechy 

a vymalovaní společných prostor v domě. 

i. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 
 

7) Schválení Zprávy o hospodaření za rok 2020 

a. Předseda společenství sdělil, že Zprávu o hospodaření za rok 2020 zpracovávala 

společnost INTERMA a předseda společenství ji posílal členům SVJ jako přílohu 

k pozvánce. Obsahuje standardní ukazatele, které jsou u každého společenství, jako 

jsou hodnoty kolik se ve společenství ušetří za rok, kolik se vydalo z fondu oprav, 

kolik je k 31.12. ve fondu oprav. Po odsouhlasení zprávy by se účetní závěrka nahrála 

do sbírky listin u rejstříkového soudu, jelikož její zveřejnění je zákonnou povinností. 

b. Předseda společenství navrhl, aby se hlasovalo o schválení zprávy o hospodaření za 

rok 2020. 

i. PRO: 100 %, PROTI: 0 %, ZDRŽEL SE: 0 % 
 

8) Diskuze 

a. Dotaz ohledně mytí oken, které se naposledy umyly před dvěma lety. Bude poptáno, 

aby proběhlo v co nejkratším termínu. 

b. Dotaz ohledně projektu dětského hřiště na pozemku u domu, u kterého se zatím věc 

dále neposunula.  

 

 

Shromáždění vlastníků ukončeno v 19:25. 

Zapsáno dne: 11.11.2021 

Zapsal: Mgr. Vojtěch Opočenský 
Ověřil: Radovan Tomíšek 


