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Zápis z jednání shromáždění 

 

 

Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice, IČO: 254 53 815, se sídlem 

Trnovanská  1320/47, 415 01 Teplice, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl S, vložka 1475, konaného dne 20.4.2017 

 

 

Den a místo konání: 20.4.2017 v prostorách hotelu Panorama v Teplicích 

 

 

Přítomni: 

 

 

dle prezenční listiny 

 

 

Přílohy:   

kopie pozvánky 

prezenční a hlasovací listiny 

 

 

Program schůze shromáždění: 

 

 

Svolavatel: 

Předseda Společenství vlastníků – Trnovanská 1320-1330, Teplice - společnost Tsjechië Property 

Investment s.r.o. 

 

 

Průběh shromáždění: 

 

Shromáždění zahájil v 16:05 hod její svolavatel a předseda společenství - společnost Tsjechië 

Property Investment s.r.o., IČO: 267 31 789, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále 

též jen „TPI“) resp. jejím jménem její jednatel JUDr. Vladimír Jašek PhD., LL.M. konstatoval, že 

schůze byla svolána řádně v souladu se stanovami společenství a dále že jsou přítomni vlastníci 181 

jednotek z celkových 253, což představuje 110.440 hlasů z celkového počtu 153.506 hlasů, tedy 

71,95  % všech hlasů všech vlastníků, kteří se zapsali do prezenční listiny přítomných, která tvoří 

přílohu tohoto zápisu. Svolavatel konstatoval, že shromáždění je schopné usnášení.  

 

 

JUDr. Jašek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle rozeslané pozvánky je program schůze 

následující: 

 

Program schůze shromáždění: 
 
1.  Zahájení shromáždění, volba předsedajícího a zapisovatele. 
 
2.  Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2016, schválení účetní závěrky. 
 
3.  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017. 
 
4.  Rekonstrukce střechy – zpráva předsedy a kontrolní komise o stavu věci. 
 
5.  Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku. 
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6.  Různé. 
 
7.  Ukončení shromáždění. 
 
 

 

1) Poté bylo přistoupeno k projednávání bodu 1 - Zahájení shromáždění, volba předsedajícího 

a zapisovatele. 

 

JUDr. Jašek jménem TPI vznáší návrh, poté co nikdo z přítomných neprojevil o tyto funkce zájem, aby 

předsedajícím schůze byl zvolen JUDr. Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. 

 

Poté bylo hlasováno o tomto návrhu.  

 

Hlasování:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proti: nikdo -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Zdržel se: nikdo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ostatní hlasovali pro 110.440 hlasů tj. 100% přítomných hlasů-----------------------------------------------------

- 

 

 

JUDr. Jašek konstatoval, že návrh na zvolení jeho osoby předsedajícím dnešního shromáždění a paní 

Rohrbachové jako zapisovatele byl přijat a konstatoval, že v dalším řízení shromáždění bude tedy 

pokračovat jako předsedající. 

 

 

2) Poté bylo přistoupeno k druhému bodu programu, kterým je: Seznámení s hospodařením 

společenství za rok 2016, schválení účetní závěrky. 

 

Paní Petra Rohrbachová představuje stav hospodaření SVJ za rok 2016. Shrnula příjmy a výdaje SVJ 

jakož i stav finančních prostředků.  

 

Dále byl shrnut obsah účetní závěrky. 

 

JUDr. Jašek shrnul činnost předsedy společenství v souvislosti s podněty obyvatel domu a kontrolní 

komise k řešení záležitostí souvisejících s provozem domu. Ve spolupráci s kontrolní komisí komise 

tak bylo s uživateli konkrétních bytů řešeno odstranění předmětů ve společných prostorách domu a 

dále bylo komunikováno s magistrátem města Teplice za účelem zlepšení situace týkající se údržby 

zeleně, osvětlení, úklidu chodníků a dále pak úpravy přístupu na komunikaci za domem osazením 

nového dopravního značení. Plnění těchto úkolů je ze strany předsedy společenství a kontrolní 

komise sledováno průběžně vyhodnocováno.  

 

K předneseným informacím nebyly žádné dotazy ani připomínky. 

 
Poté přistoupeno k hlasování o schválení účetní závěrky za rok 2016. Předsedajícím byl 

vznesen návrh, aby shromáždění schválilo účetní závěrku za rok 2016. 

 

Hlasování:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proti: nikdo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zdržel se: nikdo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ostatní hlasovali pro 110.440 hlasů tj. 100% přítomných hlasů----------------------------------------------------- 

 

Předsedající konstatuje, že účetní závěrka byla schválena. 

 

 

3) Poté přistoupeno k projednávání bodu 4 programu: Rekonstrukce střechy – zpráva 

předsedy a kontrolní komise o stavu věci. 

 

S ohledem na návaznost bodu č. 3 programu (projednání a schválení rozpočtu na rok 2017) na 

projednání bodů č. 4 a 5 programu bylo k projednání bodů č. 4 a 5 programu přistoupeno před 

projednáním bodu č. 3 programu.  

 

JUDr. Jašek informoval o stavu záměru realizovat rekonstrukci střechy. Společenství si nechalo 

vypracovat znalecké posudky k analýze možností řešení opravy střechy. Z těchto posudků vyplynulo 

doporučení realizovat opravu vad formou celkové rekonstrukce celého střešního pláště domu. 

Společenství proto koncem roku 2016 oslovilo projektanta pana Ing. Pavla Bílka, který vypracoval 

projektovou dokumentaci k realizaci celkové rekonstrukce střechy, aby bylo možné zahájit poptávkové 

řízení, získat konkrétní nabídky na opravu střechy a případně zahájit v roce 2017 rekonstrukci. 

 

Následně bylo osloveno několik stavebních firem s žádostí o podání nabídky na rekonstrukci dvěma 

variantami – asfaltovými pásy a plastovými foliemi. Již po prvním vyhodnocení nabídek je zřejmé, že 

cena prací se oproti původním předpokladům pohybuje výrazně výše než kolik společenství 

očekávalo.  

Rozdíl je oproti původním předpokladům takový, že celou rekonstrukci by bylo nutné odložit na rok 

2018. Zhotovitelé tedy byli vyzváni k nacenění prací na etapy a doplnění nabídek. Došlé nabídky jsou 

předsedou společenství ve spolupráci s výběrovou komisí a projektantem vyhodnocovány a 

s vybranými uchazeči budou organizovány osobní schůzky k vyjasnění nabídek a technických 

podrobností provedení prací za účasti projektanta. Společenství chce vedle ceny klást důraz i na 

kvalitu odvedené práce resp. reference a zkušenost zhotovitelů z předchozích rekonstrukcí 

obdobného charakteru. 

 

Po vyhodnocení veškerých poznatků a klíčových kritérií bude následně vybrána vítězná nabídka s tím, 

že bude usilováno o započetí prací v nejbližším možném termínu. Kontrola provádění prací bude 

zajištěna nejen autorským dozorem projektanta ale též technickým dozorem investora. 

 

4) Poté přistoupeno k projednávání bodu 5 programu: Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na 

správu domu a pozemku. 

 

Předsedající informoval o zamýšlených investičních akcích pro nejbližší období. Sdělil, že 

společenství původně předpokládalo, že cena za rekonstrukci střechy domu by mohla cca 6 milionů 

korun, avšak po vyhodnocení nabídek zhotovitelů je jasné, že cena bude ještě vyšší. Dále je nutno 

počítat s tím, že kromě nutné výměny elektroinstalace se ve společenství dlouhodobě zvažují a 

odkládají i další kroky, jako např. výměna podlahové krytiny ve společných prostorách, malování a 

další. 

 

S ohledem na vyšší finanční náročnost zamýšlených investičních akcí předsedající doporučuje navýšit 

dočasně příspěvek na správu domu a pozemku (fondu oprav tak), aby si společenství mohlo vytvořit 

dostatečnou finanční rezervu pro pokrytí nákladů na tyto práce.   
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Poté přistoupeno k hlasování o rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku. 

Předsedajícím byl vznesen návrh, aby shromáždění schválilo, že v období od května 2017 do 

dubna 2018 bude příspěvek na správu domu a pozemku navýšen o 50 %, tj. pro větší byt bude 

činit 2 290 Kč měsíčně a pro menší byt 1 428 Kč měsíčně.   

 

Hlasování:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proti: 0,4521% manželé Peštovi -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdržel se: nikdo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ostatní hlasovali pro 109746 hlasů tj. 99,55% přítomných hlasů--------------------------------------------------- 

 

 

Předsedající konstatuje, že návrh rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku 

byl schválen. 

 

 

5) Poté přistoupeno k projednávání bodu 3 programu: Projednání a schválení rozpočtu na rok 

2017. 

 

Paní Rohrbachová představila rozpočet na rok 2017. 

 

Ze strany předsedajícího bylo uvedeno, že s ohledem na schválení navýšení příspěvku na správu 

domu a pozemku budou příjmy rozpočtu vyšší než ty, které jsou v návrhu uvedeny a příjmy rozpočtu 

by tedy měly nově činit 6 158 196 Kč, hlasováno tedy bude o rozpočtu s příjmy v této upravené výši. 

 

Poté přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtu na rok 2017. Předsedajícím byl vznesen 

návrh, aby shromáždění schválilo návrh rozpočtu na rok 2017. 

 

Hlasování:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proti: nikdo -------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

Zdržel se: nikdo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ostatní hlasovali pro 110.440 hlasů tj. 100% přítomných hlasů----------------------------------------------------- 

 

 

Předsedající konstatuje, že návrh rozpočtu pro rok 2017 byl schválen. 

 

 

6) Poté přistoupeno k bodu 6: Různé. 

 

V rámci tohoto nebyly projednávány žádné záležitosti. 

 

 

7) Schůze byla následně ukončena v 17:38 hod. 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

JUDr. Vladimír Jašek, Ph.D., LL.M.  Petra Rohrbachová 

předsedající     zapisovatel a sčitatel 
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