
ZÁPIS 
ze shromáždění Společenství vlastníků domu Sušilova 1507 

se sídlem Praha, Uhříněves, Sušilova 1507, PSČ 104 00, IČ: 725 47 171 

Stránka 11 ze 55 

Datum konání:  15. června 2015 od 20:00 hod.  
Místo konání:    Sušilova 1507/17, Praha 10 – Uhříněves, PSČ 104 00 

Podle prezenční listiny bylo na shromáždění přítomno 81,413 % všech členů 
Společenství vlastníků domu Sušilova 1507 (dále jen „Společenství“) a shromáždění 
tudíž bylo usnášení schopné.  

Účast včetně zastoupení Neúčast bez omluvy 
Morávek Jakub a Morávková Dagmar (1) Krejčík Pavel a Krejčíková Nataša 

(6 + 103) 

Herout Jan (2 + 107) Slavíčková Dagmar (12) 

Mareček Petr (3) Somberg Petr (101) 

Bolek Michal a Bolková Marcela (4 + 106)  

Zikmund Jiří a Zikmundová Lenka (5 + 102)  

Děkanovská Helena a Děkanovská Petra (7 + 
105) 

 

Vacek Jan a Vacková Alice (8)  

Mareš Petr a Černovská Daniela (9)  

Milčinský Vladan (10)  

Melichar Radek a Melicharová Dana (11)  

Linhart Martin (104)  

Prezenční listina spolu se zmocňovacími listinami je nedílnou součástí tohoto zápisu. 

Shromáždění se účastnil též notář JUDr. Klička, který pořídil notářský zápis k hlasování 
o změně stanov Společenství. 

Program shromáždění: 

1) Prezence, zahájení 
2) Změna stanov Společenství v souladu s NOZ 
3) Potvrzení člena výboru Společenství 
4) Pojištění odpovědnosti členů výboru Společenství 
5) Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu za 

rok 2014 
6) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2016 
7) Informace o možnosti zasklení balkonů 
8) Ostatní 



Stránka 22 z 55 

Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 

1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi shromáždění Společenství zahájil předseda výboru Společenství p. Bolek.  
Na základě počtu přítomných vlastníků prohlásil předseda výboru Společenství 
shromáždění za usnášení schopné. 
Následně proběhla volba předsedy Shromáždění a zapisovatele. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje Michala Bolka jako předsedu 
Shromáždění a Jiřího Zikmunda jako zapisovatele. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

Předseda shromáždění odůvodnil svolání shromáždění Společenství, a jelikož z řad 
přítomných vlastníků jednotek nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrh na 
doplnění programu, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje navržený program shromáždění. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

2) Změna stanov Společenství v souladu s NOZ 

Předseda výboru Společenství představil účastníkům nové stanovy, které je nutné 
přijmout s ohledem na platnost nového občanského zákoníku. Přítomni byli 
seznámeni se zásadními ustanoveními těchto stanov, zejména pokud se jedná o 
elektronickou korespondenci, možnost hlasování mimo Shromáždění, vedení 
seznamu členů společenství a seznamu nájemníků. 

V rámci diskuse byl přítomným notářem vznesen návrh na přejmenování 
Společenství, aby název byl jednoznačný. 

Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na změnu názvu. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje změnu názvu Společenství na 
„Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves“. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
 

Následně bylo přistoupeno k hlasování o stanovách Společenství. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje navržené stanovy ve znění 
předloženém výborem Společenství se změnou schválenou v předešlém hlasování. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 
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3) Potvrzení člena výboru Společenství 

Předseda výboru Společenství seznámil Shromáždění s tím, že v souladu 
s ustanovením nového občanského zákoníku byl do Výboru kooptován zbývajícími 
členy po odstoupení předsedy Petra Mareše Jan Vacek. Zároveň požádal 
Shromáždění o potvrzení člena výboru. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství potvrzuje Jana Vacka jako člena výboru 
Společenství. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

4) Pojištění odpovědnosti členů výboru Společenství 

Předseda výboru Společenství požádal Shromáždění, aby vzhledem 
k zodpovědnosti kladené na členy výboru novým občanským zákoníkem schválili 
rozšíření pojištění domu o pojištění odpovědnosti členů výboru. Zároveň předložil 
korespondenci s pojišťovnou, ze které vyplývá snížení ceny pojištění i při zahrnutí 
tohoto připojištění. 

Vzhledem k tomu, že současné pojištění je sjednáno společně s domy Sušilova 
1506 a Sušilova 1510 a z toho vyplývající slevě na pojistném, je vhodné, aby změna 
byla provedena koordinovaně. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství pověřuje výbor Společenství k jednání o nové 
pojistné smlouvě na pojištění domu se zahrnutím pojištění zodpovědnosti členů 
výboru. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

5) Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu 
za rok 2014 

Předseda výboru Společenství předložil k projednání a ke schválení účetní závěrku 
a zprávu o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2014. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje předloženou účetní závěrku 

a zprávu o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2014. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

6) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2016 

Předseda výboru Společenství informoval o rozpočtu Společenství na rok 2016. 
S ohledem na skutečnost, že v roce 2016 nejsou plánovány žádné mimořádné 
výdaje, výbor Společenství doporučuje jako plánovaný rozpočet na rok 2016 schválit 
součet příspěvků a záloh na služby všech členů Společenství v roce 2016.  
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje jako svůj plánovaný rozpočet na 

rok 2016 součet příspěvků a záloh na služby všech členů Společenství 
v roce 2016. 
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Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

7) Informace o možnosti zasklení balkonů 
Místopředseda výboru pan Zikmund informoval Shromáždění o záměru některých 
spoluvlastníků zasklít balkony. K tomuto účelu je potřeba požádat o stavební 
povolení. Jako nejvhodnější a nejjednodušší možnost se jeví žádost o stavební 
povolení na všechny balkony s tím, že jednotliví majitelé jednotek se mohou 
rozhodnout, zda si nechají balkony zasklít. Veškerá potřebná dokumentace je již 
k dispozici. K žádosti o stavební povolení bude potřeba zajistit souhlas všech členů 
společenství. Cena zasklení jednoho balkónu je necelých 30.000 Kč. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství vyslovilo souhlas se zasklením balkonů. 

Zároveň pověřilo místopředsedu výboru Jiřího Zikmunda jednáním s 
Úřadem MČ Praha 22 ve věci Žádosti o stavební povolení. Nedílnou 
součástí žádosti bude souhlas všech vlastníků jednotek. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 
Následně proběhla diskuse o nákladech ve výši 5.000 Kč nutných pro podání 
žádosti o stavební povolení. Bylo navrženo, aby se o náklady podělili všichni 
majitelé bytů. 
 
Usnesení:  Shromáždění Společenství vyslovilo souhlas se zaplacením poplatku za 

žádost o stavební povolení ve výši 5.000 Kč z účtu Společenství s tím, že 
náklady budou rozděleny rovnoměrně mezi majitele bytových jednotek. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 

8) Ostatní 
V rámci tohoto bodu byli členové Společenství, kteří tak dosud neučinili, požádáni o 
vyplnění údajů pro seznam členů společenství a v případě spoluvlastníků o 
zmocnění k zastupování. 
Dále byla přednesena informace o pořízení zámků v souladu s usnesením 
z minulého Shromáždění – pan Herout tuto akci nezajistil, proto je zabezpečení 
řešeno členy výboru vlastními silami. Přítomným vlastníkům byly předány klíče od 
nově pořízených zámků. 
Dle informací od správce – pana Krůty – jsme jedním z posledních domů, u kterého 
nebyly instalovány elektronické zámky. Je na zvážení spoluvlastníků, zda k tomuto 
způsobu zabezpečení přistoupí též naše SVJ. 
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