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Datum konání:  25. února 2019 od 20.00 hod.  
Místo konání:    Sušilova 1507/17, Praha 10 – Uhříněves, PSČ 104 00 

Podle prezenční listiny bylo na shromáždění přítomno 75,153 % všech členů Společenství 
vlastníků domu Sušilova 1507, Praha–Uhříněves (dále jen „Společenství“) a shromáždění 
tudíž bylo usnášení schopné.  

Účast včetně zastoupení Omluva Neúčast bez omluvy 
Morávek Jakub  
a Morávková Dagmar (1) 

 Herout Tomáš (2 + 107) 

Finková Lucie (4 + 106)  Mareček Petr (3) 

Zikmund Jiří  
a Zikmundová Lenka (5 + 102) 

 Melichar Radek  
a Němcová Dana (11) 

Krejčík Pavel  
a Krejčíková Nataša (6 + 103) 

 Somberg Petr (101) 

Děkanovská Helena  
a Děkanovská Petra (7 + 105) 

 Linhart Martin (104) 

Vacek Jan a Vacková Alice (8)   

Mareš Petr a Černovská Daniela (9)   

Milčinský Vladan (10)   

Slavíčková Dagmar (12)   

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

Program shromáždění: 

1) Prezentace, zahájení a schválení programu 
2) Schválení účetní závěrky a zprávy o hospodaření Společenství a správě domu za rok 

2017 
3) Schválení vyúčtování cen služeb a příspěvků na správu domu a pozemku za období 

07/2017 až 06/2018 
4) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2019 
5) Volba členů výboru Společenství 
6) Ostatní 
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Průběh shromáždění a přijetí usnesení: 

1) Zahájení a schválení programu 

Schůzi shromáždění Společenství zahájil a průběh řídil místopředseda výboru 
Společenství p. Zikmund.  
Na základě počtu přítomných vlastníků prohlásil předseda výboru Společenství 
shromáždění za usnášení schopné.  
Poté odůvodnil svolání schůze 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 
zarok 2017 

Místopředseda výboru Společenství předložil k projednání a ke schválení účetní závěrku 
a zprávu o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2017. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje předloženou účetní závěrku a zprávu 

o hospodaření Společenství a správě domu za rok 2017. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 

 

3) Schválení vyúčtování cen služeb a příspěvků na správu domu a pozemku za období 
07/2017 až 06/2018  

Místopředseda výboru Společenství předložil ke schválení vyúčtování cen služeb a 
příspěvků na správu domu a pozemku za období 07/2017 až 06/2018. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje vyúčtování cen služeb a příspěvků na 

správu domu a pozemku za období 07/2017 až 06/2018. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 

4) Návrh rozpočtu Společenství na rok 2019 

Místopředseda výboru Společenství doporučil jako plánovaný rozpočet na rok 2019 
schválit na příjmové stránce součet příspěvků a záloh na služby všech členů 
Společenství v roce 2019 a na straně výdajové součet plateb za energie a služby v roce 
2019.  
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Usnesení:  Shromáždění Společenství schvaluje jako svůj plánovaný rozpočet na rok 
2019 schválit na příjmové stránce součet příspěvků a záloh na služby všech 
členů Společenství v roce 2019 a na straně výdajové součet plateb za 
energie a služby v roce 2019. 

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

 

5) Volba členů výboru Společenství 

Místopředseda výboru Společenství informoval o nutnosti nové volby členů výboru 
s ohledem na rezignaci dosavadního předsedy. V diskusi byla navržena alternativa 
zastupování ve výboru firmou, která by se o agendu výboru starala. Tato byla šířeji 
diskutována v bodu ostatní. 

Po diskusi byli navrženi do výboru Dana Němcová, Jan Vacek a Jiří Zikmund. 
Usnesení:  Shromáždění Společenství zvolilo do výboru Společenství Danu Němcovou, 

Jana Vacka a Jiřího Zikmunda. 
Hlasování:  pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno jednomyslně. 
 

6) Ostatní 
V diskusi byla navržena alternativa zastupování ve výboru firmou, která by se o agendu 
výboru starala. Vzhledem ke skutečnosti, že k danému tématu není dostatek informací a 
nebyli zastoupeni všichni vlastníci bylo uloženo Jakubovi Morávkovi, aby zjistil všechny 
podrobnosti k této možnosti. 
Byla podána informace o možnosti parkování na sousedním pozemku. 
Zúčastnění byli také seznámeni s projektem stavby obytného domu na pozemku před 
Holfitem. 
V dalším bodě bylo diskutováno zvýšení plateb do fondu oprav. Výbor byl pověřen 
připravit podklady.  
 

V Praze dne 25. února 2019   Zapsal: Jiří Zikmund 

      Jiří Zikmund, Jan Vacek a Dana Němcová 
       členové výboru Společenství vlastníků domu Sušilova 1507 
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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 2017 
4) Materiály k bodu 3 programu – Schválení vyúčtování cen služeb a příspěvků na správu 

domu a pozemku za období 07/2017 až 06/2018 
 


