
Zápis ze schůze shromáždění 

Společenství vlastníků jednotek U Bazénu 489/3 (dále jen „SVJ“) 

(verze finální) 

 

Datum konání: 21. března 2018 v 18:30 hod. 

Místo konání:  U Bazénu 489/3, Praha 4  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Pozvánka a podklady na schůzi rozeslány  

Program: 

1. Zahájení schůze, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Plán údržby domu pro nejbližší období 

3. Informace o aktuálním vývoji v řízení o stavebním povolení na sousedním pozemku 

4. Informace o finanční situaci SVJ 

5. Dodržování klidu a pořádku v domě 

6. Různé 

K bodu 1:             

Z kontroly prezence vyplynulo, že na schůzi shromáždění SVJ U Bazénu 489/3 (dále jen „SVJ“) se 

dostavilo 60,5 % všech vlastníků. Předseda SVJ Jan Urbanec konstatoval, že shromáždění SVJ je 

usnášeníschopné. 

K bodu 2: 

Předseda SVJ představil plán možných prací údržby domu a jeho okolí. Shromáždění se usneslo na 

následujících úkolech:  

 provedení revize elektřiny ve společných prostorách domu; u správcovské firmy SVJ zajistí 

předseda SVJ 

 provedení deratizačních prací v domě; zadání poptávky zajistí předseda SVJ 

 umytí chodbových oken a odstranění nečistot usazených na stěnách chodby; zadání poptávky 

zajistí ing. Bařinková 

 oprava plotu v úseku „sever-východ“ (od vchodových dvěří směrem k parkovišti a křižovatce 

ulic U Bazénu – Na Okruhu); zadání poptávky zajistí ing. Bařinková – alternativy: a) nový 

pletivový plot, b) živý plot; předseda SVJ zajistí souhlas vlastníka okolního pozemku 

 výměna rozvodu teplé užitkové vody na patě domu z důvodu nestability tlaku vody 

v jednotlivých větvích domu; u správcovské firmy zajistí předseda SVJ 

 úklid domovních prostor si SVJ bude nadále zajišťovat svépomocí 

Předseda SVJ informoval, že kontejner na směsný odpad,  jehož vlastníkem je SVJ, je s platností od 

3/2018 opětovně vyvážen dvakrát týdně, tak jak mělo SVJ dříve sjednáno. Nachází-li se u kontejneru 

nadměrný odpad, předseda SVJ informuje Pražské služby s žádostí o zajištění jeho odvoz.  



K bodu 3: 

Předseda SVJ informoval přítomné o aktuálním vývoji v řízení o stavebním povolení na sousedním 

pozemku (majitel – fa Tadainvest s.r.o.).  Dle informace, kterou obdržel předseda SVJ od starosty 

obce Praha-Libuš v únoru 2018, investor projekt pozastavil. Dne 11. 4. však byla zveřejněna 

informace, že stavební řízení k upravenému projektu bylo opětovně zahájeno. Do projektové 

dokumentace lze nahlédnout na stavebním odboru Úřadu MČ Praha 12. 

K bodu 4: 

Předseda SVJ informoval přítomné o aktuální finanční situaci SVJ. V danou chvíli není evidováno 

porušování platební morálky u žádného z vlastníků. Na bankovním účtu SVJ se po přidělení dotazce 

z programu Zelená úsporám nachází prostředky ve výši cca 650 tis. Kč. Ze splátkového kalendáře 

k úvěru na revitalizaci domu (poskytnutého v létě 2016) vyplývá, že ze zapůjčených 1,3 mil. Kč je již 

splaceno cca 400 tis. Kč, k doplacení do 6/2021 zbývá cca 900 tis. Kč s tím, že úvěr umožňuje 

případné částečné i úplné předčasné splacení. Předseda SVJ v souladu se stanovami SVJ u 

správcovské firmy zajistí, aby vyúčtování za služby za rok 2017 bylo vlastníkům k dispozici 

nejpozději ke konci května tohoto roku.  

K bodu 5: 

Na základě podnětů přijatých některých vlastníků a nájemníků požádal předseda SVJ přítomné členy 

SVJ o dodržování klidu, tak jak je vymezeno ve stanovách SVJ. Potřeba vzájemné ohleduplnosti a 

důsledného dodržování nočního klidu vyplývá zejména ze skutečnosti, že řada osob v domě vstává 

v časných ranních hodinách.  

Shromáždění SVJ se dále usneslo na doručení dopisu členovi SVJ panu Le Thi Hopovi, který je 

vlastníkem většiny nebytových prostor nacházejících se v suterénu SVJ. S odkazem na předchozí 

neformální žádosti SVJ, na které vlastník dostatečně nereagoval, bude vlastník vyzván k podání 

výpovědi stávajícím nájemníkům a to s konkrétním termínem splnění (1 měsíc od zaslání dopisu) a 

pod hrozbou výpovědi nájemní smlouvy ze strany SVJ. Důvodem je přetrvávající způsob využívání 

jednoho z nebytových prostor, který je v rozporu s bezpečnostními a hygienickými standardy a je 

zatěžující pro většinu ostatních vlastníků. K sepsání příslušné výzvy a jejím zaslání vlastníkovi byl 

pověřen předseda SVJ. (Pozn.: text výzvy je k dispozici na webových stránkách SVJ).  

K bodu 6: 

Předseda SVJ přislíbil zajistit vyklizení sklepní kóje člena SVJ ing. Novotného, a to s termínem do 

příští schůze shromáždění SVJ.  

Příští schůze shromáždění SVJ proběhne v létě 2018, pozvánka a podklady budou vlastníkům 

s předstihem rozeslány.  

 

Zapsal: Jan Urbanec, předseda SVJ, 10. 4. 2018 

Příloha: prezenční listina 



Prezenční listina schůze  

Společenství vlastníků jednotek U Bazénu 489/3  

konané dne 21. března 2018 v 18:30  

Pozn. Originál s podpisy přítomných je k dispozici u předsedy SVJ 

Jméno Jednotka Podíl Podíl % Podpis 

Le Thi Hop 
48901-3, 

48905-6 

446/4897 9,0 - 

Vystrčil Pavel, 

Vystrčilová Jitka 

48908 747/9758 7,7 - 

ORIENTSTAR, s.r.o. 
48907 747/9758 7,7 - 

Silkina Svetlana 

 

48909 335/4879 6,9 Silkina v. r. 

Horsáková Jaromíra, Ing. 
48910 747/9758 7,7 Horsáková v. r. 

INEKON GROUP, a.s. 
48911 747/9758 7,7 - 

Novotný Jaroslav, 

Novotná Anna 

48912 335/4879 6,9 Novotný v. r. 

Déva Martin, Ing. 48913 747/9758 7,7 Déva, v. r. 

Polyak Dmitry, 

Polyak Olga 

48914 747/9758 7,7 Polyak v. r. 

Bařinková Michaela, Ing. 48915 335/4879 6,9 Bařinková v. r. 

Polyak Konstantin,  

Polyak Tatiana 

48916 747/9758 7,7 - 

Urbanec Jan, Ing. 

Urbancová Blanka 

48904, 

48917 

957/9758 9,8 Urbanec v. r. 

Rybárová Petra 48918 335/4879 6,9 Rybárová v. r. 

Celkem  9758/9758 100 přítomno 60,5 % 

 


