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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 04.05.2018 

 

 

Den a místo konání: 4. května 2018 v prostorách hotelu Panorama v Teplicích 

 

 

Přítomni: 

 

 

dle prezenční listiny 

 

 

Přílohy:   

kopie pozvánky 

prezenční a hlasovací listiny 

plné moci  

 

 

Program shromáždění: 

 

1.  Zahájení schůze, volba předsedajícího a zapisovatele 

2.  Seznámení se k hospodaření společenství za rok 2017, schválení účetní závěrky 

3.  Informace o průběhu rekonstrukce střechy 

4.  Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku 

5.  Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 

6.  Projednání postupu při opravách, úpravách a zvelebení objektu 

7.  Různé 

8.  Ukončení schůze 

 

 

1. Zahájení schůze, volba předsedajícího a zapisovatele. 

 

 

Shromáždění vlastníků zahájil v 16:00 hodin jednatel předsedy společenství JUDr. Vladimír Jašek. 

Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, kdy je 

přítomno celkem 73,3049% procent vlastníků všech jednotek resp. počet vlastníků, kteří vlastní 

spoluvlastnické podíly v této výši. 

 

Předseda společenství dále konstatoval, že v minulých letech byl předsedajícím shromáždění 

vlastníků volen JUDr. Vladimír Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Proto, obdobně jako 

v minulých letech, navrhuje, aby byla uskutečněna shodná volba orgánů shromáždění i v tomto 

případě. Dotázal se přítomných vlastníků, zda některý z nich nemá jiný návrh na osobu předsedajícího 

a zapisovatele. Konstatoval, že nikdo z vlastníků žádný jiný návrh nevznáší. 

 

Předseda společenství následně navrhl, aby bylo hlasováno o návrhu, aby předsedajícím 

shromáždění byl zvolen JUDr. Vladimír Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Poté bylo 

přistoupeno k hlasování. 
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Výsledek hlasování: 

Pro: schváleno jednomyslně 

Proti: nikdo 

Zdržel se hlasování: nikdo 

 

Poté bylo přistoupeno k projednání bodu 2. programu. 

 

 

2. Seznámení se s hospodařením společenství za rok 2017, schválení účetní závěrky. 

 

Předseda společenství požádal paní Petru Rohrbachovou, aby seznámila přítomné vlastníky 

s hospodařením společenství za rok 2017 a základními údaji účetní závěrky za rok 2017.  

 

Po seznámení se shora uvedenými dokumenty konstatoval, že z minulých letech byl určitým faktickým 

“dozorčím orgánem“ vlastník pan Karel Stránský. Pan Stránský je v současné době členem kontrolní 

komise společenství a i z titulu této funkce měl možnost se s obsahem účetní závěrky seznámit ještě 

před jejím předložením na tomto shromáždění. S ohledem na skutečnost, že pan Stránský nevznáší 

k obsahu účetní závěrky žádné připomínky, vychází předseda společenství s potěšením z toho, že 

tato by měla být připravena řádně a bez chyb. Pan Karel Stránský potvrdil, že dle jeho názoru je 

účetní závěrka zpracována v pořádku. 

 

Předseda společenství následně požádal přítomné vlastníky, aby rozhodly o schválení účetní závěrky 

za rok 2017. 

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: schváleno jednomyslně 

Proti: nikdo 

Zdržel se hlasování: nikdo 

 

Poté bylo přistoupeno k projednávání bodu 3. programu shromáždění. 

 

 

 

3. Informace o průběhu rekonstrukce střechy  

 

Předseda společenství a členové kontrolní komise informovali přítomné vlastníky o průběhu 

rekonstrukce střechy v roce 2017. Konstatovali, že rekonstrukce proběhla úspěšně, a i přes určité 

organizační problémy a nepřízeň počasí se podařilo dokončit rekonstrukci víceméně včas, kdy celkové 

zpoždění oproti předpokládanému termínu činilo jen ca 2 týdny, což je při realizaci stavby v tomto 

objemu vynikající výsledek. Předseda společenství i členové kontrolní komise svorně konstatovali, že 

spolupráce se zhotovitelem stavby byla bezproblémová. Přítomným vlastníkům byly prezentovány 

fotografie z jednotlivých kontrolních dnů s tím, že tyto jsou k dispozici a byly průběžně uveřejňovány 

na internetových stránkách společenství. 
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4. Rozhodnutí o zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku. 

 

Předseda společenství, konstatoval, že rekonstrukcí střechy se podařilo vyřešit zřejmě nejpalčivější 

problém společenství, co se týče oprav domu. Konstatoval však současně, že dle jeho názoru se 

nemovitost stejně nachází v celkově neutěšeném stavu, a bude zapotřebí provádět další opravy a 

úpravy objektu. 

 

Připomněl, že jen díky zvýšení příspěvku na správu domu na pozemku se podařilo dokončit 

rekonstrukci střechy ještě v průběhu roku 2017. 

 

Konstatoval, že předseda společenství a členové kontrolní komise se v posledních měsících zamýšleli 

nad dalšími kroky a uvažovali, jaké další opravy by bylo vhodné provést. Bylo konstatováno, že stav 

interiéru vchodů je opravdu nedobrý a bylo by vhodné přistoupit k jejich zvelebení. Stav dlažby, lina a 

maleb ve společných částech domu by si zasloužil rekonstrukci. Předseda společenství uvedl, že jak 

si někteří vlastníci možná všimli, provádí v posledních měsících pravidelné kontroly objektu a uživatele 

či vlastníky, kteří zanechávají ve společných prostorách předměty, například odpadky, vyzývá 

k odstranění závadného stavu. V rámci těchto kontrol navštěvuje všechny vchody v domě, a je si proto 

více než dobře vědom toho, v jakém stavu na prostory nacházejí. 

 

Společenství v minulých měsících provedlo předběžný průzkum nákladů spojených s výměnou lina, 

dlažby, vymalování společných částí prostor, a případné úpravy prostoru zádveří u zadních vchodů. 

Předběžné orientační náklady na zvelebení jednoho vchodu činí ca 500 000 Kč. Předsedu 

společenství a členy kontrolní komise výše poněkud překvapila, neboť očekávali částku nižší. Je 

pravděpodobné, že v souvislosti s případným výběrovým řízením se podaří finální částku o něco 

snížit, ale současně je zjevné, že náklady nebudou nijak nízké. 

 

Orgány společenství jsou si současně vědomi problémů s balkony, za tímto účelem byl rovněž 

proveden průzkum trhu za účelem zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci balkonů. I zde 

se však ukázalo, že náklady na rekonstrukci balkonů budou dosahovat velmi vysoké výše.  V této 

souvislosti předseda společenství, členové kontrolní komise a zástupkyně správy domu seznámili 

přítomné vlastníky s částkami, které byly na opravy podobného charakteru vynaloženy v jiných 

obdobných domech v Teplicích. 

 

Ze shora uvedených skutečností je zjevné, že společenství bude v příštím období potřebovat větší 

množství finančních prostředků, a to bez ohledu na to, v jakém pořadí se budou jednotlivé opravy 

provádět. 

 

V minulém roce bylo na shromáždění vlastníků navrženo, aby příspěvek na správu domu a pozemku 

byl zvýšen pouze dočasně na dobu jednoho roku. Předseda společenství i členové kontrolní komise 

však po seznámení se s výší potřebných částek dospěli k názoru, že bylo vhodné, aby zvýšení 

příspěvku na správu domu na pozemku pokračovalo i do budoucna, tak, aby společenství našetřilo 

dostatek finančních prostředků na všechny potřebné opravy. V minulých letech na shromáždění 

vlastníků opakovaně zaznívaly návrhy na to, co vše se v domě mohlo či mělo opravit. Předseda 

společenství však připomíná, že jakékoliv opravy bude muset společenství hradit z vlastních 

prostředků, a proto je nezbytné, aby si společenství vytvořilo dostatečné úspory na úhradu těchto 

nákladů. 

 

Jako prioritu vnímá v současné době předseda společenství nutnost dokončení opravy 

elektroinstalace ve společných částech domu, která je nevyhovující, a hrozí zde potencionálně 

havarijní stav. Současně, dle stavu finančních prostředků, předseda společenství navrhuje, aby 
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společenství přistoupilo k rekonstrukci interiérů domu a opravám balkonů.  Po dokončení těchto oprav 

bude samozřejmě možné zvážit i k realizaci dalších kroků, například opravy zateplení bočních částí 

domu apod. 

 

Předseda společenství vyzval přítomné vlastníky, aby vyjádřili svůj názor a pohled na případné 

zvýšení příspěvku na správu domu a pozemku. Připomněl, že fakticky se nejedná o další navyšování, 

nýbrž o to, aby pro další období zůstala zachována dosavadní, v loňském výše dočasně navýšená, 

částka příspěvku. 

 

Následně se rozpoutala diskuse o této otázce. Většina vlastníků vyjádřila pochopení pro tento stav a 

souhlasila s tím, aby příspěvek na správu domu a pozemku byl i od května 2018 nadále hrazen 

v dosavadní výši. Bylo konstatováno, že stávající výše příspěvků umožní rychlejší provádění 

plánovaných oprav a údržby v domě. 

 

Vlastníci pan Pešta a pan Peterka vyjádřili nesouhlas. Poukázali na to, že na minulém shromáždění 

bylo přislíbeno, že navýšení příspěvku je pouze dočasným opatřením, a to maximálně na dobu 

jednoho roku. Požadavek na další navýšení proto vnímají jako neseriózní postup orgánů společenství.  

 

K tomu předseda společenství uvedl, že navýšení příspěvku v minulém roce bylo odůvodněno 

nutností získat dostatek finančních prostředků na rekonstrukci střechy. Připomněl současně, že díky 

navýšení a díky provedení rekonstrukce střechy v jednom kroku společenství ušetřilo částku ca 

400 000 až 500 000 Kč, která představovala vícenáklady, které by bylo nutné vynaložit v případě 

rozdělení rekonstrukce střech dvou etap. 

 

Uvedl současně, že navýšení příspěvku také sloužilo jen a pouze za účelem provedení rekonstrukce 

střechy. Společenství je i nyní v situaci, že je zřejmé, že by měly být prováděny další opravy. 

Navrhované k ponechání příspěvku v dosavadní výši by umožnilo urychlení veškerých oprav, ať již 

bude jejich pořadí jakékoliv. Ze strany vlastníků je již po delší dobu navrhována řada opatření, která by 

mohla být v domě provedena, avšak jejich realizace je podmíněna dostatkem finančních prostředků. 

Pokud chceme s domem něco udělat, není dle názoru předsedy společenství důvod nadále čekat. 

Současná výše příspěvku není ve srovnání s jinými objekty v bytě nijak nadprůměrná, jde spíš o to, že 

do roku 2014 bylo do fondu oprav přispíváno ve zcela nepřiměřeně nízké výši. Po dobu posledních 10 

let nebylo v domě moc věcí opravováno, a na jeho stavu věci již vidět. Předseda společenství si 

dovolil citovat z projevu prezidenta republiky, když uvedl, že: „Náš dům nevzkvétá.“ 

 

V rámci diskuse bylo ze strany jednoho z vlastníků dáno ke zvážení, zda by nebylo vhodné příspěvek 

sice navýšit, ale tak, aby výše příspěvku za velký byt nečinila 2290 Kč, ale jen například 2000 Kč. 

K tomu předseda společenství uvedl, že ani takovému návrhu se nebrání, avšak jakékoliv snížení 

příspěvku povede jen k tomu, že doba realizace potřebných úprav a oprav se prodlouží. 

 

Předseda společenství dále uvedl, že i jeho původním záměrem bylo opět navrhnout navýšení 

příspěvku pouze na dobu jednoho roku. V rámci diskuse s členy kontrolní komise však vyplynulo, že 

členové kontrolní komise navrhují ponechat příspěvek navýšený spíše na dobu neurčitou, nebo 

například alespoň do roku 2020. Předseda společenství uvedl, že po zvážení těchto argumentů 

nakonec dospěl k názoru, že by navrhoval, aby příspěvek dosavadní navýšené výši byl hrazen na 

dobu neurčitou s tím, že pokud budou provedeny potřebné opravy a společenství zjistí, že další 

intenzivní šetření již není zapotřebí, není problém příspěvek opět kdykoliv snížit.  Předseda 

společenství rovněž uvedl, že jako zástupce většinového vlastníka, společnosti TPI, bude první, kdo 

by uvítal snížení příspěvku, neboť společnost TPI je s ohledem na svůj majoritní spoluvlastnický podíl 

bezkonkurenčně největším přispěvatelem do fondu oprav. Předseda společenství připomněl 
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přítomným vlastníkům, že navýšení příspěvku na správu domu na pozemku snižuje zisk, který by 

společnost TPI mohla odvádět svým holandským vlastníkům. Majoritní vlastník TPI společenství však 

zejména s ohledem na opakované návštěvy objektu bere na vědomí jeho špatný stav a je připraven 

přispět, jak již bylo uvedeno výše rozhodující měrou k navýšení fondu společenství a umožnění co 

nejrychlejšího provedení potřebných oprav a údržby. 

 

Poté, co proběhla obšírná diskuse k otázce zvýšení příspěvku, předseda společenství navrhl, aby 

příspěvek byl ponechán i po květnu 2018 v dosavadní navýšené výši, a to do odvolání na dobu 

neurčitou. Výše měsíčního příplatku by tak i nadále činila u velkého bytu 2.290,- Kč, u bytů v přízemí 

2.305,- Kč a u malých bytů 1.428,- Kč. 

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 72,8528% přítomných hlasů 

Proti: nikdo 

Zdržel se hlasování: 0,4521% přítomných hlasů 

  

 

5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2018 

 

Přítomným vlastníkům byl představen návrh rozpočtu na rok 2018. Předseda společenství 

konstatoval, že návrh rozpočtu již zohledňuje schválené navýšení příspěvku na správu domu a 

pozemku. 

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: schváleno jednomyslně 

Proti: nikdo 

Zdržel se hlasování: nikdo 

 

 

6. Projednání postupu při opravách, úpravách a zvelebení objektu 

 

Předseda společenství a členové kontrolní rady ještě jednou zopakovali dosavadní aktivity 

v souvislosti s plánovanými opravami v domě. Informovali, že s ohledem na dobu potřebnou pro 

vypracování projektové dokumentace na opravu balkonů navrhují, aby ještě v průběhu 2018 bylo 

přistoupeno k opravě interiérů alespoň v některých vchodech. Jedním z důvodů je i fakt, že těmito 

opravami bude zkrášlen interiér domu, který je ve skutečně zanedbaném stavu. 

 

Bylo diskutováno, že opravy (například zádveří předních vchodů) byly v minulosti zpravidla 

realizovány vždy v pořadí od vchodu č. p. 1320. Mezi vlastníky proto proběhla diskuse, že by opravy 

interiérů mohly být prováděny v pořadí jiném. Padly návrhy, aby bylo postupováno opačným směrem, 

tedy od vchodu č. p. 1330. Padl rovněž návrh, aby opravy interiérů probíhaly od středu domu směrem 

k jeho okrajům. V rámci následného informativního hlasování jednoznačně zvítězil návrh, aby opravy 

interiéru probíhaly směrem od vchodu č. p. 1330. 
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7. Různé 

 

V rámci bodu různé byly diskutovány kromě jiného problémy týkající se soužití v domě a nepořádku ve 

společných částech domu. Rovněž byly probrány některé příklady rušení nočního klidu a znečišťování 

společných částí domu. Objevily se i stížnosti týkající se kouření na balkonech. Předseda společenství 

požádal přítomné vlastníky, aby veškeré individuální stížnosti adresovali po skončení shromáždění 

k jeho rukám a přislíbil, že on a správa domu se jim budou individuálně věnovat. 

 

Vlastník pan Peterek připomněl, že vyúčtování výtahu neprobíhá v současné době řádně a požádal, 

aby shromáždění rozhodlo o změně způsobu účtování za výtahy. K tomu předseda společenství 

uvedl, že s ohledem na to, že nejsou přítomni všichni vlastníci, není možné tento bod nově zařadit na 

program tohoto shromáždění vlastníků. Informoval však, že si je vědom toho, že to bod se již 

v minulosti objevil, a v minulých týdnech řešil (nezávisle na návrhu vlastníka) tuto otázku se správou 

domu. 

 

Předseda vlastníků přislíbil, že tento bol bude zařazen na pořad jednání nejbližšího shromáždění 

vlastníků jednotek. 

 

 

8. Ukončení schůze 

 

Po vyčerpání všech bodů programu bylo shromáždění vlastníků ukončeno 18:04 hod. 

 

 

V Teplicích, dne 4. května 2018 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

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

předsedající     zapisovatel a sčitatel 

 

  

 


