
 

1/3 

 

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 22. května 2022 

 

Den a místo konání: 22. prosince 2022 od 16:00 hod, hotel U Panoramy 2959, 415 01 Teplice 

 

 

 

Přítomni: 

 

 

dle prezenční listiny 

 

 

Program shromáždění: 

 

 
 

Program schůze shromáždění: 
 
1. Zahájení schůze, volba předsedajícího a zapisovatele 
 
2. Odvolání předsedy společenství vlastníků  
 
3. Volba nového předsedy společenství vlastníků 

 
4. Různé 
 
5. 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. Přítomno 22 

vlastníků s 68,3% hlasovacích práv (viz listina přítomných).  

 

Předseda společenství navrhl, aby předsedajícím shromáždění vlastníků byl zvolen JUDr. Vladimír 

Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Jiný návrh nebyl vznesen. 

 

Předseda společenství navrhl, aby bylo hlasováno o návrhu, aby předsedajícím shromáždění byl zvolen 

JUDr. Vladimír Jašek a zapisovatelem paní Petra Rohrbachová. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: schváleno jednomyslně 

Proti: nikdo 

Zdržel se hlasování: nikdo 
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2.  Odvolání předsedy společenství vlastníků  
 

 

Předseda společenství krátce informoval vlastníky, že tento bod byl původně zařazen na žádost 

nizozemského společníka v souvislosti s řešením některých záležitostí týkajících se vztahů TPI a 

společenství vlastníků. Na základě dalších jednání mezi TPI a jejím vlastníkem bylo nakonec 

rozhodnuto tento krok nerealizovat. 

 

S ohledem na pořad jednání bude tento bod předem projednán s tím, že formálně bude hlasováno o 

odvolání společnosti Tsjechie Property Investment s.r.o. z funkce předsedy společenství. 

 

Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Všichni přítomní hlasovali proti s výjimkou jednoho vlastníka s hlasovacím podílem 0,4521%, který se 

zdržel hlasování. Dotyčný si následně u předsedajícího ověřil průběh hlasování resp. o čem se 

hlasovalo. Poté požádal o opravu výsledku hlasování s tím, že ani on nesouhlasí s tím, aby společnost 

TPI resp. JUDr. Jašek byl odvolá z funkce předsedy společenství vlastníků 

 

Konečný výsledek hlasování: 

Pro: nikdo 

Proti: jednomyslně - (22 přítomných) 

Zdržel se hlasování: nikdo 

 

 

3.  Volba nového předsedy společenství vlastníků 
 

S ohledem na výsledek hlasování u bodu 2, kdy předseda společenství nebyl odvolán, se stal tento bod 

bezpředmětným a nebude projednáván.  

 

 

4.  Různé 

 

Předseda společenství a členové kontrolní komise informovali vlastníky o stavu rekonstrukce lodžií. 

K dnešnímu dni byla ukončena II. Etapa, kdy v roce 2022 bylo nakonec zrekonstruováno nikoliv 5, ale 

6 vchodů, a to za původní cenu sjednanou ve smlouvě pro roky 2021 a 2022.  

 

S ohledem na nárůst cen pro rok 2023 tak společenství rekonstrukcí v roce 2022 ušetřilo cca. 200 tisíc 

korun, protože v roce 2023 vychází rekonstrukce každého vchodu cca o tuto částku dráž. 

 

II. etapa proběhla bez větších problémů. Práci zhotovitele hodnotí velmi pozitivně i technický dozor SVJ 

pan ing. Zuska. 

 

Cena III. etapy bude činit 7.689.348,97 Kč včetně DPH. K dnešnímu dni vyčerpalo SVJ z celkové částky 

úvěru jen 2,7 mil Kč, k čerpání tak zůstává k dispozici částka 7,8 mil Kč. V souvislosti s dokončením II. 

Etapy (poslední faktura a zádržné) SVJ předpokládá čerpání 500 – 700 tis Kč, podle aktuálního zůstatku 

na účtu). 

 

K čerpání v roce 2023 tak zůstane přes 7 mil Kč. Během ledna až března SVJ naspoří další prostředky 

a i od dubna, kdy bude zahájeno splácení samotného úvěru by měl být cash-flow pozitivní (měsíční 

příspěvek do fondu oprav vyčleněný na balkony činí 370 tis Kč, měsíční splátka včetně úroku bude 200 
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tis Kč). Dokončení rekonstrukce tak SVJ zvládne bez problémů a nutnosti řešit další kroky (např. 

navyšování měsíčních příspěvků do fondu oprav apod.).  

 

 

5. Ukončení schůze 

 

Shromáždění bylo ukončeno v 17:45 hod. 

 

 

V Teplicích, dne 22. prosince 2022 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

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

předsedající     zapisovatel a sčitatel 

 

  

 


