
ZÁPIS 
ze shromáždění Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves 

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

Stránka 1 ze 5 

Datum konání:  27. června 2016 od 20:00 hod.  

Místo konání:    Sušilova 1507/17, Praha 10 – Uhříněves, PSČ 104 00 

Podle prezenční listiny bylo na shromáždění přítomno 72,785 % všech členů Společenství 
vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves (dále jen „Společenství“) a shromáždění 
tudíž bylo usnášení schopné.  

Účast včetně zastoupení Neúčast bez omluvy 

Morávek Jakub (1) Herout Jan (2+107) 

Bolek Michal (4 + 106) Mareček Petr (3) 

Zikmund Jiří (5 + 102) Slavíčková Dagmar (12) 

Krejčík Ondřej (6) Somberg Petr (101) 

Děkanovská Petra (7 + 105) Linhart Martin (104) 

Vacek Jan (8)  

Mareš Petr (9)  

Milčinský Vladan (10)  

Melichar Radek (11)  

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

Program shromáždění: 

1) Prezence, zahájení 

2) Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2015 

3) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2017 

4) Domovní řád - novelizace 

5) Směrnice pro rozúčtování nákladů – novelizace 

6) Seznam nájemníků, počty osob v jednotkách 

7) Volba členů výboru Společenství 

8) Informace k zasklení balkonů 

9) Ostatní 
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Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 

1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi shromáždění Společenství zahájil předseda výboru Společenství p. Bolek, který 
vykonává v souladu se Stanovami funkci předsedy Shromáždění.  

Na základě počtu přítomných vlastníků prohlásil předseda výboru Společenství 
shromáždění za usnášení schopné. 

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) Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu 
za rok 2015 

Předseda výboru Společenství předložil k projednání a ke schválení účetní závěrku 
a zprávu o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2015. 

Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje předloženou účetní závěrku a zprávu 
o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2015. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

 

3) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2017 

Předseda výboru Společenství informoval o rozpočtu Společenství na rok 2017. 
S ohledem na skutečnost, že v roce 2017 nejsou plánovány žádné mimořádné výdaje, 
výbor Společenství doporučuje jako plánovaný rozpočet na rok 2017 schválit součet 
příspěvků a záloh na služby všech členů Společenství v roce 2017.  

Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje jako svůj plánovaný rozpočet na rok 2017 
součet příspěvků a záloh na služby všech členů Společenství v roce 2017. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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4) Domovní řád - novelizace 

Předseda výboru informoval o novelizaci domovního řádu v souladu s Novým občanským 
zákoníkem a představil návrh, který byl dán vlastníkům k vyjádření. 

Z řad spoluvlastníků nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy. 

Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje Domovní řád ve znění předloženém 
Výborem Společenství. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

 

5) Směrnice pro rozúčtování nákladů – novelizace 

Předseda výboru představil návrh Směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby 
spojené s užíváním jednotek v domě a změny, které vznikly na základě vyhlášky 269/2015 
Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Rozúčtování dle 
novelizované směrnice bude poprvé použito pro zúčtovací období 2016/2017. 

Z řad spoluvlastníků nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy. 

Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje Směrnici pro rozúčtování nákladů ve 
znění předloženém Výborem Společenství. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

 

6) Seznam nájemníků, počty osob v jednotkách 

Předseda výboru informoval Shromáždění o tom, že dle §1178 zákona 89/2012 Sb. (Nový 
občanský zákoník) a dle článku X. bodu 11 stanov Společenství: „Požádá-li o to vlastník 
jednotky, sdělí mu společenství vlastníků jméno a doručovací adresu kteréhokoli 
vlastníka nebo nájemce v domě. 

Z tohoto důvodu a z důvodu možnosti kontaktování nájemce v případě krizové situace je 
nutné, aby všichni vlastníci sdělili výboru Společenství jméno, adresu, email a telefon 
nájemce nebo uživatele bytu. 

Dále je dle článku X. bodů 9 a 10 stanov Společenství každý vlastník povinen sdělit údaj o 
počtu osob v jednotce v případě jakékoliv změny. 

Usnesení:  Shromáždění Společenství pověřuje výbor Společenství vedením seznamu 
nájemců a uživatelů jednotlivých jednotek v domě v rozsahu jméno, 
doručovací adresa, email a telefon. Zároveň ukládá všem členům Společenství 
povinnost hlásit tyto údaje a údaje o počtu osob užívajících jednotku i jejich 
změny. 

Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
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7) Volba členů výboru Společenství 

Předseda výboru informoval o tom, že dne 30.11.2016 doběhne pětileté funkční období 
dvou členů výboru Společenství. Vzhledem k tomu je třeba zvolit nový výbor, neboť do 
tohoto termínu není plánováno další Shromáždění. Vzhledem k nutnosti platit 
administrativní poplatek 2 000 Kč při zápisu každé změny do rejstříku navrhl předseda 
výboru zvolit znovu celý výbor Společenství. 

Poté předseda výboru požádal všechny přítomné o přihlášení se do volby členů výboru. 

Nikdo z vlastníků neprojevil zájem o členství ve výboru. Předseda shromáždění oznámil, 
že v tomto případě končí činnost výboru k 30.11.2016, případně při rezignaci 
kteréhokoliv člena výboru. 

Jakub Morávek v diskusi poukázal na možnost zvolení nečlena společenství (i právnické 
osoby) do výboru. Toto řešení členové výboru ve svém vyjádření nepovažovali za šťastné 
a požádali ostatní členy společenství o zvážení svého postoje. 

Vzhledem k tomu, že nebyl do výboru nikdo navržen, byl tento bod ukončen bez výsledku 
s tím, že se výbor v rámci svých možností pokusí zjistit možnosti externího člena výboru 
Společenství, případně najít jiné řešení do 30.11.2016, kdy končí funkční období dvou 
členů výboru. 

 

8) Informace k zasklení balkonů 

Místopředseda výboru informoval Shromáždění, že stavební povolení pro zasklení 
balkonů je platné na dobu neurčitou a každý z vlastníků si může nechat zasklít balkon při 
použití totožného systému určeného ve stavebním povolení. 

 

9) Ostatní 

Předseda výboru informoval Shromáždění o zřízení datové schránky Společenství. Žádné 
další příspěvky do diskuse nebyly, proto předseda výboru Shromáždění ukončil. 

V Praze dne 27. června 2016   Zapsal: Michal Bolek 

 Michal Bolek, Jiří Zikmund, Jan Vacek 
 členové výboru Společenství vlastníků domu Sušilova 1507, Praha-Uhříněves 
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Přílohy: 

1) Prezenční listina spolu se zmocňovacími listinami 

2) Pozvánka s programem na shromáždění Společenství vlastníků domu Sušilova 1507 

3) Materiály k bodu 2 programu – Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření 
Společenství a správě domu za rok 2015 

4) Materiály k bodu 3 programu – Návrh rozpočtu Společenství na rok 2017 

5) Materiály k bodu 4 programu – Domovní řád 

6) Materiál k bodu 5 programu – Směrnice pro rozúčtování nákladů 

7) Materiál k bodu 6 programu – Seznam nájemníků, počty osob v jednotkách 

8) Materiál k bodu 7 programu – Volba členů výboru Společenství 


