
Zápis ze schůze shromáždění 

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

(verze finální) 

 

Datum konání: 9. září 2019 v 19:00 hod. 

Místo konání:  U Bazénu 489/3, Praha 4  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Pozvánka a podklady na schůzi rozeslány a vyvěšeny na webové stránky SVJ 

Program: 

1. Zahájení schůze, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Finanční situace SVJ 

3. Možné budoucí investice SVJ 

4. Různé  

K bodu 1:             

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

dostavilo 68,7 % všech vlastníků. Předseda SVJ Jan Urbanec konstatoval, že shromáždění SVJ je 

usnášeníschopné. 

K bodu 2: 

Předseda SVJ informoval shromáždění o stavu prostředků na bankovním účtu (cca 700 tis. Kč), 

hlavních výdajích uskutečněných během roku 2019 (derazitační práce, čistění kanalizace, oprava 

rozvodů teplé vody), stavu nedoplatků členů SVJ za úhrady nákladů na provoz domu (k datu konání 

schůze všechny pohledávky SVJ za členy vyrovnány) a aktuálním stavu úvěrové smlouvy 

k financování revitalizace domu proběhlé v roce 2016 (úvěr bude doplacen v létě 2021). Předseda SVJ 

dále informoval shromáždění o rostoucích nákladech SVJ za odvoz komunálního odpadu a požádal je, 

aby do příští schůze SVJ zvážili možnost změny způsobu kalkulace podílů vlastníků na celkových 

nákladech ze současného kritéria podlahové výměry nově na kritérium počtu osob přítomných 

v bytových a nebytových jednotkách.  

K bodu 3: 

Předseda SVJ představil plán prací v rámci údržby domu a jeho okolí, vyplývající z identifikovaných 

závad a podnětů ke zlepšení života v domě. Shromáždění se následně usneslo na následujících úkolech:  

• oprava horizontální části kanalizačního systému domu, tj. přípojky k centrální odpadní rouře 

nacházející se pod silnicí v ul. U Bazénu, která je v současnosti blízko havarijnímu stavu 

• získání informací o vývoji realizace stavebního záměru v okolí bytového domu SVJ, zjištění 

možností odkupu okolního pozemku od současného vlastníka (s cílem udržet do budoucna 

možnost dispozice se zelení a revitalizovat obvodový plot) 



• oprava vchodového osvětlení (výměna zrezivělé objímky) 

• oprava vertikální části odpadního systému v místě mezi 1. a 2. nadzemním podlažím v levé 

větvi domu (odpadní vody protékající z bytu Inekonu do bytu Vystrčilových) 

• pořízení kamerového systému k monitorování pohybu u vchodových dveří bytového domu 

Provedení úkolů zajistí předseda SVJ ve spolupráci s oslovenými členy SVJ.   

K bodu 4: 

Předseda SVJ požádal členy SVJ o důsledné dodržování nočního klidu, vymezeného jak občanským 

zákoníkem, tak stanovami SVJ. Z podnětů/stížností průběžně vznášených členy SVJ vyplývá, že 

nejčastějším zdroje narušování nočního klidu je hlasitý pohyb po podlahové krytině (dunivý způsob 

chůze, přesuny nábytku), hlasitá reprodukce televizního programu, či provoz pračky v nočních 

hodinách. Předseda SVJ dále informoval o aktuálním vývoji v řízení o stavebním povolení na 

sousedním pozemku (majitel – fa Tadainvest s.r.o.).  Dle aktuálních dostupných informací stavební 

projekt získal na jaře roku 2019 stavební povolení, vlastní realizace stavby je však v danou chvíli 

nejistá.  

 

Zapsal: Jan Urbanec, předseda SVJ, 22. 12. 2019 

Příloha: prezenční listina 

  


