
Zápis ze schůze  

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

(verze schválená, finální) 

 

Datum konání: 17. prosince 2013 v 19:00 hod. 

Místo konání:  U Bazénu 489/3, Praha 4  - společná část objektu 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Pozvánka a podklady na schůzi rozeslány  

Program: 

1. Zahájení schůze, kontrola usnášeníschopnosti 

2. Představení nové správcovské firmy a projednání změny stanov SVJ 

3. Informace o vývoji dluhů členů SVJ 

4. Revitalizační práce na bytovém domě v roce 2014 

5. Ostatní 

6. Závěr 

K bodu 1: 

Z kontroly prezence vyplynulo, že na schůzi SVJ se dostavilo 93,1 % všech vlastníků. Pověřený 

vlastník Jan Urbanec konstatoval, že shromáždění SVJ je usnášeníschopné. 

K bodu 2: 

Pověřený vlastník představil shromáždění SVJ novou správcovskou firmu (pí. Karolína Sýkorová) a 

seznámil přítomné s návrhem smluvních podmínek spolupráce. Shromáždění SVJ následně tuto 

spolupráci jednomyslně odsouhlasilo. Současně shromáždění SVJ jednomyslně schválilo návrh na 

změnu stanov, dle kterého bude odměňován výkon činnosti pověřeného vlastníka, a to vždy na konci 

kalendářního roku a ve výši odpovídající měsíční částce jeden tisíc pět set korun.  

K bodu 3: 

Pověřený vlastník informoval na účastníky schůze o vývoji nedoplatků členů SVJ. Zopakoval, že dle 

závěrů schůze SVJ z června 2013 by veškeré dluhy vyplývající z vyúčtování za rok 2012 a za roky 

dřívější měly být vyrovnány nejpozději do 26. června 2014. O plnění těchto závazků bude SVJ 

nadále průběžně informováno. Pověřený vlastník zdůraznil, že lze očekávat, že vyrovnání těchto 

závazků bude pravděpodobně nezbytnou podmínkou pro získání úvěru na revitalizaci, pokud se pro 

ni SVJ rozhodne.  

K bodu 4: 

Pověřený vlastník společně s vlastníkem Mgr. Zinrákem seznámili shromáždění s rámcovou 

nabídkou firmy Kasten, s.r.o. na provedení celkové revitalizace bytového domu. Jan Urbanec 



následně popsal možnosti využití úvěrového financování, rovněž jako přínosy a náklady rozdělení 

rekonstrukčních prací na opravu balkónů a ostatní (tj. zejména zateplovací) práce. Shromáždění SVJ 

se po následné diskusi jednomyslně shodlo na schválení záměru provést celkovou rekonstrukci 

bytového domu v jedné etapě, a to za takových podmínek, kdy celková cena této práce nepřesáhne 

částku 1,9 mil. Kč a sjednaná úroková sazba pak výši 5 %. O konkrétním dodavateli stavebního 

řešení, rovněž jako o konkrétních parametrech provedení rekonstrukce (užité materiály) a znění 

úvěrové smlouvy (sazba, splátka, splatnost) rozhodne příští schůze SVJ.  

K bodu 5: 

Někteří vlastníci (p. Vystrčil, pí. Bařinková) upozornili na přetrvávající problémy s odtokem 

odpadních vod. Pověřený vlastník upozornil, že dle závěrů revize kanalizace provedené v červenci 

2013 žádné vážné nedostatky indikovány nebyly. Shromáždění SVJ následně pověřenému 

vlastníkovi uložilo, aby bezodkladně zajistil opětovné prověření stavu kanalizace odbornou firmou, 

tak aby mohlo být následně rozhodnuto o vhodném řešení (pročištění odpadních šachet, celková 

výměna stávajících litinových odpadních rour za plastové apod.) 

K bodu 6: 

Na návrh pověřeného vlastníka shromáždění SVJ rozhodlo, že příští schůze se uskuteční nejpozději v 

březnu 2014.  

 

 

 

 

 

Zapsal: Jan Urbanec, pověřený vlastník, 27. 12. 2013 



Prezenční listina schůze  

Společenství vlastníků jednotek U Bazénu 489/3  

konané dne 17. prosince 2013 v 19:00  

 

Pozn. Originál s podpisy přítomných je k dispozici u pověřeného vlastníka 

Jméno Jednotka Podíl Podíl % Podpis 

Le Thi Hop 
48901-3, 

48905-6 

446/4897 9,0 v z. Urbanec v. r. 

Vystrčil Pavel, 

Vystrčilová Jitka 

48908 747/9758 7,7 Vystrčil v. r. 

ORIENTSTAR, s.r.o. 

 

48907 747/9758 7,7 Nguyen Thanh Long v. r. 

Silkina Svetlana 

 

48909 335/4879 6,9 nepřítomna 

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

INEKON GROUP, a.s. (v 

zastoupení p. Reinisch) 

48911 747/9758 7,7 v z. Pavel Reinisch v. r. 

Novotný Jaroslav, 

Novotná Anna 

48912 335/4879 6,9 Novotný v. r. 

Zinrák Daniel 

 

48913 747/9758 7,7 Zinrák v. r. 

Polyak Dmitry, 

Polyak Olga 

48916 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 Polyak v. r. 

Urbanec Jan, Ing. 

Urbancová Blanka 

48904, 

48917 

957/9758 9,8 Urbanec v. r. 

Mráz Petr 

 

48918 335/4879 6,9 Mráz v. r. 

Celkem  9758/9758 100 přítomno 93,1 % 

 


