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Bod programu č.5 – Schválení výše záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2013 
Shromáždění SVJ bylo seznámeno s návrhem výše záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na 
služby pro rok 2013 včetně zdůvodnění změny výše u záloh na teplo, studenou a teplou vodu. Ostatní 
položky jsou ponechány přibližně ve stejné výši jako v roce 2012. Shromáždění požaduje vysvětlit 
význam položky „Výtahová služba“ (navržená částka pro rok 2013 je 4668,- Kč), jestliže výtahy mají 
v rámci záruky odborný servis zajištěn. 
 
Návrh usnesení č.2 
Shromáždění SVJ schvaluje stanovení výše záloh příspěvku vlastníka (nájemného) a na služby pro 
rok 2013 (příloha č.4 tohoto zápisu). 
Výsledek hlasování pro návrh proti návrhu zdrželi se 
Vlastníci 1102/2632 0/2632 87/2632 
SBD Pokrok 348/2632 0/2632 0/2632 
Celkem 1450/2632 0/2632 87/2632 
Návrh byl přijat. 
 
Bod programu č.6 – Schválení plánu oprav pro rok 2013 
Shromáždění SVJ bylo seznámeno s návrhem plánu oprav pro rok 2013. Kromě povinných položek 
byla navržena oprava schodišť a podest obou předních vchodů objektu. Tato položka však byla po 
diskuzi nahrazena za opravu utěsnění vnějších spár mezi panely. V diskuzi byla doporučena instalace 
stříšek nad schodišti zadních vchodů. 
 
Návrh usnesení č.3 
Shromáždění SVJ schvaluje plán oprav pro rok 2013 (příloha č.4 tohoto zápisu). 
Výsledek hlasování pro návrh proti návrhu zdrželi se 
Vlastníci 1189/2632 0/2632 0/2632 
SBD Pokrok 348/2632 0/2632 0/2632 
Celkem 1537/2632 0/2632 0/2632 
Návrh byl přijat. 
 
Bod programu č.7 – Různé - žádost p.Sýkory, vlastníka bytu 1803/6, o pronájem spol. prostor 
Shromáždění SVJ bylo seznámení s žádostí p.Sýkory o pronájem společných prostor. Jedná se o 
místnost č.307 (bývalá prádelna) v suterénu domu 1803. Prostor bude pronajat za stejných podmínek 
jako ostatní společné prostory v domě. Roční nájemné činí 2400,- Kč. 
 
Návrh usnesení č.4 
Shromáždění SVJ schvaluje pronájem místnosti č.307 v suterénu domu 1803 za roční nájemné 2400,-
Kč. 
Výsledek hlasování pro návrh proti návrhu zdrželi se 
Vlastníci 1189/2632 0/2632 0/2632 
SBD Pokrok 348/2632 0/2632 0/2632 
Celkem 1537/2632 0/2632 0/2632 
Návrh byl přijat. 
 
Bod programu č.7 – Různé – návrh na úpravu stanov SVJ 
Na základě upozornění p.Březiny navrhuje výbor SVJ upravit čl.VII Shromáždění odst.10 takto: 
Věta: „Vlastník se může nechat zastoupit na jednání shromáždění vlastníků jednotek třetí osobou, a to na 

základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ve které bude uveden rozsah zmocněncova 
oprávnění.“ 
Bude nahrazena větou: „Vlastník se může nechat zastoupit na jednání shromáždění vlastníků jednotek třetí 
osobou, a to na základě plné moci, ve které bude uveden rozsah zmocněncova oprávnění a která bude přiložena 
k zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek jako příloha. Plná moc nemusí být opatřena úředně ověřeným 
podpisem zmocnitele.“ 
 
Návrh usnesení č.5 
Shromáždění SVJ schvaluje změnu stanov ve smyslu výše uvedeného návrhu. 
Výsledek hlasování pro návrh proti návrhu zdrželi se 
Vlastníci 1189/2632 0/2632 0/2632 
SBD Pokrok 348/2632 0/2632 0/2632 
Celkem 1537/2632 0/2632 0/2632 
Návrh byl přijat. 
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POZVÁNKA 

 
V souladu s ustanovením §11 zákona č. 72/1994Sb. ve znění pozdějších úprav a doplňků a 
v souladu se stanovami Společenství vlastníků jednotek pro dům Bellušova 1803/5-1804/7 

 
svolává 

 
výbor společenství 

 

shromáždění společenství vlastníků 
 

které se koná ve čtvrtek 1.11.2012 od 19:00 hodin 
 

v suterénu domu č.p.1804 – místnost č.310 
 
 
 
Program: 
1. Prezence přítomných účastníků 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Výsledky hospodaření a stav Fondu oprav za rok 2011 
4. Aktuální stav hospodaření a Fondu oprav v roce 2012 
5. Schválení výše záloh příspěvku vlastníka a na služby pro rok 2013 
6. Schválení plánu oprav pro rok 2013 
7. Různé – náměty a připomínky vlastníků, nájemců a výboru 
 
 
 
Poznámky: 
1. Pokud se shromáždění společenství vlastníků nezúčastní vlastník uvedený v katastru 

nemovitostí, může pověřit svého zástupce platnou plnou mocí, jejíž originál odevzdá 
během prezence. 

2. Nájemci bytů ve vlastnictví SBD POKROK se mohou shromáždění zúčastnit jako hosté. 
Za vlastníka SBD POKROK bude hlasovat člen jeho statutárního orgánu – 
představenstva nebo jím zmocněná osoba. 

3. Pokud se shromáždění zúčastní manželé, hlasují společně. 
 
 
V Praze dne 18.10.2012 
 
 
 
 Vladimír Sýkora Marcela Fuglíková 
 předseda výboru SVJ místopředsedkyně výboru SVJ 
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