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ZÁPIS  ZE SHROMÁŽD ĚNÍ VLASTNÍK Ů JEDNOTEK 
KODYMOVA 2537-2539, Praha 5, společenství (Společenství) 

 
Konaného dne 19.5.2009 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 63.57% 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. Vyúčtování roku 2008 
3. Stav jednání o koupi pozemku 
4. Různé 

 
Zpráva o činnosti výboru 
Předseda přednesl zprávu o činnosti výboru, jejíž kopie je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 
 
 
Vyúčtování roku 2008 
 
Výbor prezentoval přehled nákladů na služby a správu domu, viz příloha č. 4 tohoto zápisu. 
 
Při diskuzi bylo zpochybněno rozúčtování elektrické energie veřejných prostor a výtahů na jednotlivé 
vchody. Toto bylo vysvětleno osazením a zokruhováním elektroměrů již při výstavbě domu. 
 
Dále byly rozporovány náklady na teplo a TUV, především s ohledem k výši těchto nákladů v minulém 
roce. Výboru bylo uloženo provést měsíční porovnání nákladů na teplo a TUV v roce 2007 a 2008, dále 
ověřit výpočet těchto nákladů. 
 
Shromáždění vlastníků odsouhlasilo vyúčtování roku 2008 za podmínky, že výbor shledá vyúčtování 
tepla a TUV správné. 
 
 
Pozemky 
 
Výbor informoval o výzvě Magistrátu Hl.m.Prahy k odkoupení zastavěných pozemků a pozemků 
příslušných, viz příloha č. 5 tohoto zápisu. 
 
V rámci diskuze byly řešeny otázky: 

1. Odkoupení versus pronájem – většina vlastníků se kloní k odkoupení 
2. Forma odkoupení – pozemky musí být odkoupeny jednotlivými vlastníky SVJ, nelze je koupit 

společenstvím jako takovým 



 

3. Povinnost odkoupení ze strany vlastníků SVJ Kodymova dané kupní smlouvou na 
bytovou/nebytovou jednotku – tato povinnost přechází na nového vlastníka v případě dalšího 
následného prodeje 

4. Možnosti financování – společenství nemá možnosti financování, je to povinností každého 
jednotlivého vlastníka 

5. Cena pozemků – Magistrát navrhuje dle cenové mapy, či odhadem soudního znalce 
 
Výbor byl pověřen podniknout další krokya to zejména: 

1. Vstoupit v jedníní s Magistrátem ohledně návrhu kupní smlouvy, stanovení kupní ceny, 
mechanizmu podepsání kupní smlouvy a platby za předmětné pozemky. 

2. Zajistit právní pomoc  
3. Zajistí a prověří stávající nájemní smlouvu na pozemky. 
4. Zajistit soudního znalce na odhad kupní ceny pozemku. 

 
Shromáždění uložilo výboru: 

• Prověřit vyúčtování tepla a TUV za rok 2008 
• Vstoupit v jednání s Magistrátem Hl.m. Prahy ohledně odkupu pozemků 
• Zorganizovat výběrové řízení na opravy „zatékající fasády“ 
• Prověřit vlastnicví domovních zvonků a případně zajistit jejich opravu 
• Prověřit vlastnictví vertikálních rozvodů televizního signálu 

 
Za správnost 
 
………………………….. ……………………………… ……………………………………. 
Ing. Vladimír Bílý, CSc. Jan Rosenauer Doc. PhDr Michal Lošťák, PhD. 
Předseda výboru člen výboru člen výboru 
 
 
………………………….. 
Marie Valentová  
člen kontrolní komise



 

 
Příloha č. 1 - Listina přítomných 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

Příloha č. 2 - Písemné plné moci 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
Příloha č. 3 - Zpráva o činnosti výboru  

Shromáždění vlastníků
Květen 2009

Kodymova 2537 - 2539



 

Plán oprav

• Proběhla výměna dveří a klíčů
• Provedeny nátěry vnějších plotů
• Provedena výměna kalorimetrů a meřičů 

vody
• Výměna podlah ve výtazích
• Probíhá malování společných prostor

Plán oprav

• Zmapování vad fasády – lokální poruchy, 
nikoliv systémová závada; návrhy řešení

• Jednání přímo s dodavateli
• Oprava včetně geotextilie, hydroizolace a 

betonové dlažby na terče cca 2800 Kč/m2



 

Činnosti

• Rušení domovního klidu
• Zavírání mezidveří

 



 

Příloha č. 4 – Vyúčtování roku 2008  
 

2006 2007 2008
úklid domů 322 786       327 749       331 021       
odvoz odpadu 106 272       106 272       106 272       
elektro spol. prostory 75 650         53 775         67 501         
servis (opravy) 217 923       230 827       195 072       
správce 286 783       312 720       312 720       
pojistné 118 682       69 022         65 446         
výtahy 136 331       129 078       153 444       
teplo, TUV 1 433 674    1 257 607    1 772 340    
odečet spotřeby 29 164         29 190         30 274         
opravy vrat 49 883         7 995           2 780           
vodné, stočné 372 232       271 201       235 015       
vodné, stočné proTUV -                   130 496       160 637       
náklady na provoz SVJ 145 818       123 279       126 593       
FO - fond oprav 51 313         34 430         956 028       

3 348 517    3 085 648    4 517 151    

dveře 581k 

výměna měřidel 394k

plneni pojisteni 9k+7k



 

Příloha č. 5 – Přehled pozemků k odkoupení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kupní cena dle cenové mapy 
Výměra: zastavěné  288+410+410 =  1.108 m2 
Příslušné     1.100 m2 
Celkem      2.208 m2 
Cena jednotková    3.000 Kč / m2 
Celková cena:    6.624.000 Kč 
Výměra:  plocha  domů   6.579,20 m2 
Předpokládaná cena: 
1m2 byt plochy 1.000 Kč 
 

Pozemky  
3124/24 
3124/25 
3124/4 
3124/31 


