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ZÁPIS  ZE SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) 

 
Konaného dne 12.12. 2005 v prostorách garáží Kodymova 2538. 
 
Jednání schůze zahájil v 19:30 hod. pan Ing. Vladimír Bílý, CSc., předseda výboru Společenství. 
Přivítal přítomné a konstatoval, že na schůzi jsou přítomni vlastníci diponující 61,04% hlasy. Dále 
konstatoval, že schůze společenství je usnášení schopná, neboť jsou přítomni či zastoupeni  vlastnící 
s nadpoloviční většinou všech hlasů. 
 
Listina přítomných tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
Písemné plné moci jsou přílohou č. 2 tohoto zápisu. 
 
Předseda přednesl schůzi shromáždění program jejího jednání, který byl uveden v pozvánce: 

1. Zpráva o činnosti výboru 
2. Volba nových orgánů společenství 
3. Navýšení záloh na služby a příspěvků do FO 
4. Závady na objektu 
5. Různé 

 
 
Zpráva o činnosti výboru 
Předseda přednesl zprávu o činnosti výboru, jejíž kopie je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
 
Volba nových orgánů společenství 
Vzhledem ke skončení volebního období orgánů Společenství bylo nutné zvolit orgány nové. 
Veškerá hlasování probíhala aklamací. 
 
Výbor Společenství 
Ing. Vladimír Bílý, CSc., r. č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jan Rosenauer, r.č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Jakub Havlín, r. č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXX
 
Výsledky hlasování: pro – 61,04%, proti – 0%, zdrželo se – 0% 
Usnesení bylo přijato. 
 
Kontrolní komise Společenství 
Mgr. Lucie Jirůtková, r.č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Marie Valentová, r.č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Ing. František Nedbal, r.č. XXXXXX/XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Výsledky hlasování: pro – 61,04%, proti – 0%, zdrželo se – 0% 
Usnesení bylo přijato. 
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Náhradníci do Výboru Společenství 
Vchod 2537 – MUDr. Helena Šrámová 
Vchod 2538 – Jiří Jiroušek 
Vchod 2539 – PHDr. Michal Lošťák 
 
Výsledky hlasování: pro – 61,04%, proti – 0%, zdrželo se – 0% 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Odsouhlasení klíčových rozhodnutí společenství 
 
Paušál členům výboru 
Shromáždění odsouhlasilo poukazovat měsíčně celkovou částku 9.000,-Kč jakožto paušál členům 
výboru společenství  na náklady spojené s výkonem činnosti člena výboru. 
 
Výsledky hlasování: pro – 60,40%, proti – 0%, zdrželo se – 0,64% 
Usnesení bylo přijato. 
 
Výměna kalorimetrů 
Shromáždění odsouhlasilo plošnou výměnu kalorimetrů, tak aby byla dodržena požadovaná certifikace 
kalorimetrů. Výměna bude provedena na základě výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Výbor ve 
spolupráci se správcem provede poptávku dodávky a montáže, správce zabezpečí provedení výměny. 
 
Výsledky hlasování: pro – 58,77%, proti – 0%, zdrželo se – 2,26% 
Usnesení bylo přijato. 
 
Navýšení záloh na služby a do fondu oprav 
Shromáždění na základě vyhodnocení předchozích období odsouhlasilo navýšení: 

• Záloh na služby o 20% 
• Příspěvku do fondu oprav o 100% 

 
Výsledky hlasování: pro – 58,95%, proti – 2,08%, zdrželo se – 0% 
Usnesení bylo přijato. 
 
 
Shromáždění uložilo výboru: 

• Dokončit finanční vyrovnání se správcem firmou AUSTIS, a.s. 
• Provést výběrové řízení na správce objektu 
• Zorganizovat systémové řešení opravy „zatékající fasády“ 

 
Za správnost 
 
………………………….. ……………………………… …………………………….. 
Ing. Vladimír Bílý, CSc. Jan Rosenauer Jakub Havlín 
Předseda výboru člen výboru člen výboru 
 
 
………………………….. 
Marie Valentová  
člen kontrolní komise
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Příloha č. 2 - Písemné plné moci 
 



 

 
Příloha č. 3 - Zpráva o činnosti výboru  

SVJ Dec 05 zprava vybor.pdf  
 


