
 
 

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ  
 

 Společenství vlastníků K Oboře 359, Bradlec dále jen „Společenství“ 

se sídlem K Oboře 359, Bradlec 293 06 IČ: 72030208 

 

konaném dne 29.11.2022  v 17.30 hodin 

v prostorách suterénu domu (garáž) 

 

s tímto programem 

 
1. Prezence, volba předsedajícího shromáždění a zapisovatele 
2. Schválení programu shromáždění 
3. Volba výboru SV 
4. Ekonomická situace  SVJ 
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
6. Opravy a údržba provedené v r. 2021 
7. Doplnění stanov o doručování písemností SVJ 
8. Plán revizí a oprav na r. 2022-23, představení návrhů výboru na zlepšení úrovně zabezpečení, 

renovace zvonků, instalace kamer vchod garážové stání, seznámení s dalšími plánovanými 
aktivitami, řešení drobných oprav v domě, dodržování domovního řádu 

9. Ostatní 
10. Diskuze 
11. Závěr 

 
 

Výsledky hlasování k jednotlivým bodů programu a přijatá usnesení 

 
1. Prezence, volba předsedajícího shromáždění a zapisovatele 
 

Na shromáždění Společenství se dostavili osobně nebo v zastoupení vlastníci, kteří 
disponují většinou všech hlasů, shromáždění je tedy usnášeníschopné. Prezenční listina je 
přílohou zápisu. 
Přítomno: 87,11% hlasů vlastníků  
Host: Miloslava Ježková  - Interma BYTY správa s.r.o. (správce) 
 
Volba zapisovatele 
Shromáždění schvaluje jako zapisovatele konaného shromáždění paní Miloslavu Ježkovou 
a předsedajícím shromáždění pana Martina Procházku. 
 
Hlasování pro:  100 % hlasů přítomných vlastníků   
Hlasování proti:  0 % hlasů přítomných vlastníků   
Zdrželo se hlasování:   0 % hlasů přítomných vlastníků 
 
Usnesení: Předsedajícím shromáždění byl zvolen Martin Procházka a zapisovatelem 
Miloslava Ježková.  

 
2. Schválení programu shromáždění 
 

Shromáždění schvaluje program shromáždění 
 
Hlasování pro:  100 % hlasů přítomných vlastníků   
Hlasování proti:  0 % hlasů přítomných vlastníků   
Zdrželo se hlasování:   0 % hlasů přítomných vlastníků  
  
Usnesení: Program shromáždění byl schválen.  
 



 
 

 
3. Volba výboru SV 

Výboru skončil pětiletý mandát. Výbor má 3 členy a ze svých členů volí předsedu a 
místopředsedu. Pan Procházka již kandidovat nechtěl. 
Návrh na složení výboru: 
Jiří Vávra 
Ing. Pavel Krejčí 
Alena Pavlů 
 
Hlasování pro:  100 % hlasů přítomných vlastníků   
Hlasování proti:  0 % hlasů přítomných vlastníků   
Zdrželo se hlasování:   0 % hlasů přítomných vlastníků 
 
Usnesení: Byl schválen výbor ve složení Jiří Vávra, Ing. Pavel Krejčí a Alena Pavlů. 
 

4. Ekonomická situace  SVJ 
 

     Finanční prostředky 2021  
     bank. účet - běžný ČSOB 230235315/0300  
     finanční prostředky celkem 315 378 Kč, bude založen spořící (úročený) účet, kam se      
 převede 300 tis. Kč 
     Větší dlužníky SV neeviduje. 
 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
 

Shromáždění schvaluje účetní závěrku za rok 2021. Dále schvaluje převést zisk ve výši        
409 Kč (smluvní pokuty za pozdní úhradu měsíčních předpisů) do podílových nákladů SV.  

 
Hlasování pro:  100 % hlasů přítomných vlastníků   
Hlasování proti:  0 % hlasů přítomných vlastníků   
Zdrželo se hlasování:   0 % hlasů přítomných vlastníků 
 
Usnesení: Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena, zisk ve výši 409 Kč bude 
převeden do podílových nákladů SV. 

 
6. Opravy a údržba provedené v r. 2021 

 
Společenství bylo seznámeno s provedenými opravami a údržbou domu za rok 2021. 

 
 

7. Doplnění stanov o doručování písemností SVJ 

Ing. Ježková informovala vlastníky, že v podkladech nebyl přiložen návrh na změnu stanov, 
tudíž tento bod nemůže být takto schválen. Stanovy se měnit nebudou. Změna se provede 
pouze rozhodnutím shromáždění.  
Shromáždění se tedy usneslo, že veškerou korespondenci namísto zaslání v listinné 
podobě lze vlastníkovi zaslat elektronicky, např. e-mailem, a to na adresu, kterou 
společenství sdělil jako adresu pro elektronickou komunikaci. Dalo se o tom hlasovat. 
 
Usnesení: Shromáždění schvaluje možnost elektronické komunikace a to na adresu, 
kterou vlastník společenství sdělil jako adresu pro elektronickou komunikaci. 
  

8. Plán revizí a oprav na r. 2022-23  
 
Představení návrhů výboru na zlepšení úrovně zabezpečení, renovace zvonků, instalace 
kamer vchod garážové stání, seznámení s dalšími plánovanými aktivitami, řešení drobných 
oprav v domě, dodržování domovního řádu. 



 
 

 
- domovní zvonky byly opraveny, některé stále nefungují, nutná renovace. Nechá se vyměnit 
nové tablo, výběrové řízení do 60 tis. Kč 
- nutno natřít dřevěné podhledy 
- oprava teras (přízemní byty) 
- realizace zábran na venkovní parkovací stání 
- instalace kamerového systému 
 
Byl podán návrh, aby se plánované investice v roce 2023 realizovaly do max. výše 200 tis. 
Kč v pořadí:  
renovace domovních zvonků 
opravy teras u přízemních bytů 
natření dřevěných podhledů 
ostatní 
 
Hlasování pro:  100 % hlasů přítomných vlastníků   
Hlasování proti:  0 % hlasů přítomných vlastníků   
Zdrželo se hlasování:   0 % hlasů přítomných vlastníků 
 
Usnesení: Byly schváleny investice na rok 2023 do max. výše 200 tis. Kč. 
 

9. Ostatní + 10. Diskuze 
 
- problémy s podnájemníky (hluk) 
- prověřit, zda by bylo možné osadit světlo u vchodu (tma) 
- nutno založit datové schránky 
 
 
11. Závěr 
 
Předsedající všem poděkoval za účast a shromáždění ukončil.  
 

 
 
 
 
Dne: 29.11.2022 
 
Zapsala: Ing. Miloslava Ježková 
 
 
 
 
 
      Martin Procházka 
      předseda výboru 


