
Společenství Vlastníků Vrátenská 389, Praha 
IČ: 05592411 

Se sídlem Vrátenská 389/4, 196 00, Praha 9  

Zápis ze shromáždění vlastníků Vrátenská 389, Praha 

Datum konání: 19.5.2022 v 18:00 hod.  

Místo konání: Prostor garáží objektu Vrátenská 389, 196 00 Praha 9 – Miškovice 

Program: 

1. Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele 

Paní Ing. Miloslava Ježková ze správcovské firmy Interma BYTY správa s.r.o. zahájila shromáždění 

a vyzvala přítomné vlastníky k hlasování o předsedajícím shromáždění a zapisovateli, jako 

předsedající byla navrhnuta paní Ježková, jako zapisovatel Jan Bíza, o navrženém bylo hlasováno 

a 100% přítomných vlastníků hlasovalo pro. 

Předsedající konstatovala, že shromáždění je usnášeníschopné a může přijímat usnesení, když 

podíly přítomných vlastníků tvořili 90,13% ze 100%. 

2. Schválení účetní závěrky za rok 2021 

Předsedající seznámila přítomné vlastníky s výročním hospodařením a veškerými potřebnými 

podklady, které byly všem vlastníkům zaslány emailem před shromážděním k prostudování. SV 

mělo v roce 2021 příjem (výběr poplatků za pozdní úhrady) ve výši 122 Kč. Zisku bude převeden 

do fondu oprav. 

Hlasování o účetní závěrce a výsledku výročního hospodaření za rok 2021: 100% přítomných hlasů 

vlastníků byly pro, nikdo se nezdržel. 

3.     Schválení rozpočtu na rok 2022 

Rozpočet bude přiložen k zápisu. Předpokládané náklady na dům jsou ve výši 416 771 Kč, zálohy 

vybrané od vlastníků ve výši 403 750 Kč. 

Dalo se hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2022 a 100% přítomných hlasů vlastníků bylo pro, 

nikdo se nezdržel hlasování. 

4.    Volba členů výboru 

Dvěma členům výboru končí letos funkční období (J. Bíza a J. Vytiska), proto se přistoupilo k volbě 

dvou členů výboru, panu J. Dvořákovi končí funkční období v roce 2024.  K datu konání 

shromáždění tj. 19.5.2022 byli odvoláni z výboru pan J. Bíza a J. Vytiska. A opětovně se na další 

funkční období navrhují členové SVJ: Jan Bíza a Ing. Jan Vytiska.  

Při hlasování bylo 100% přítomných hlasů vlastníků pro, nikdo se nezdržel hlasování 

5. Provozní záležitosti 

a) zábrana u thují 

Zde bylo diskutováno, jak znepříjemnit procházejícím přes pozemek a především mezi thujemi 

průchod. Bylo navrhováno řešení, že na straně u pole za stromky uděláme další zábranu pro 
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minimalizování průchozích. Zábrana byla navrhnuta z dřevěných kůlů, které by se spojili lanem. 

Na tyto lana by se ještě zavěsila cedulka s nápisem „Soukromý pozemek“ 

Následně přistoupeno k hlasování o tomto návrhu: 

94,19% přítomných hlasů vlastníků bylo pro zábranu, p. Rucký 5,81% hlasů se zdržel hlasování. 

Dále byl návrh doplněn, že pokud by vedlejší SVJ 388 schválilo zábranu na jejich pozemku, tak 

bychom na náklady SVJ 389 zaplatili tuto zábranu i u vstupu na pozemek mezi protihlukovou 

stěnou a plotem p. Kopeckého a paní Rudé. Zde by se jednalo o 4ks kůlů, lano a cedulku s nápisem 

„Neprůchodná oblast“ 

Dalo se hlasovat a 100% přítomných hlasů vlastníků bylo pro, nikdo se nezdržel hlasování.  

b) vyříznutí terasové dlažby – na rohožku 

Na podnět p. Kovaříka se dalo hlasovat o tom, zda povolíme vyříznutí rohožky do terasové dlažby 

před jeho vchodem do bytu. P. Kovařík si chce rohož zabudovat.  

Při hlasování bylo 100% pro, nikdo se nezdržel. 

c) okrasné květináče + dřeviny nebo traviny 

Na podnět p. Kovaříka vznikla diskuze o možném umístění 4ks květináčů s dřevinami nebo 

travinami. Umístění do výklenků na terase u bytů p. Vytisky a p. Kovaříka. Rozpočet byl navržen 

mezi 15-20 tis. Kč. Postup bude následující. P. Vytiska s p. Kovaříkem zjistí možné varianty 

květináčů + rostlin. Udělají se 2 návrhy, o kterých budeme formou e-mailu hlasovat.  

O tomto návrhu hlasovalo 100% pro, nikdo se nezdržel. 

d) cedulka ze strany bytového domu 

Na podnět pana Dvořáka vznikla diskuze o možném umístění smaltované cedulky, s označením 

bytového domu. Umístění by bylo ze strany od garáží pro lepší orientaci osob.  

O tomto návrhu hlasovalo 100% pro, nikdo se nezdržel. 

e) garáže a návrh elektrické zásuvky 

K tomuto bodu se rozpoutala diskuze, ze které vzešli tyto závěry. Nyní by dotažení elektřiny nebylo 

většinově schváleno. Nicméně před příští plánovanou schůzí se svolá mimořádná schůze 

garážníků, kam přizveme odborníka, který by nám o problematice zásuvek nebo nabíječek 

v garážích řekl více a poté se může přistoupit k hlasování, zda s tím budou vlastníci souhlasit. 
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6. Závěr 

Poděkování vlastníkům za účast a ukončení schůze. 

V Praze, dne 30.5. 2022 

 

 

……………………………………………………… 

          Jan Bíza  

 předseda společenství vlastníků 


