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Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek 
 

 
Objekt č. 591:   Amforová  1922 až 1928, Praha 5-Stodůlky 
Datum konání:       23.4.2014 v 19.00 hodin 
Místo konání:      Fakultní základní škola - Brdičkova ul. 1878, Praha 5 
 
 
I.  Společenství vlastníků bytových jednotek Amforová č.p.1922 až 1928, Praha 5 - 

Stodůlky tvoří vlastníci jednotek uvedení v hlasovací listině, která tvoří přílohu tohoto 
zápisu a Stavební bytové  družstvo POKROK, IČO 00034398, (dále jen družstvo). 

 
II. Zástupce družstva v souladu s čl. 80, Stanov SBD Pokrok zastupuje družstvo na 

shromáždění vlastníků a jménem družstva na tomto shromáždění společenství 
vlastníků hlasuje na základě plné moci paní Jablonská. 

 
III. Protokol o hlasování: 

1. Spoluvlastnické podíly na společných částech domu jsou uvedeny v přehledu 
spoluvlastníků a nájemců družstevních bytů v hlasovací listině. 

2. Výsledky hlasování: údaj o přítomnosti při hlasování a údaj o stanovisku každého 
vlastníka k jednotlivým bodům usnesení shromáždění společenství vlastníků je 
uveden v přiložené hlasovací listině. 

 
1/    Zahájení shromáždění 

- shromáždění zahájil p. Vinopal 
- seznámil přítomné s programem uvedeným na pozvánce. 

 
2/ Hlášení současného stavu složení členů Společenství a zjištění usnášení 
schopnosti. 
 

Zahájení v 19.15 hodin, počet zúčastněných 63 vlastníků a 9 v zastoupení s plnou 
mocí. Zástupce družstva paní Jablonská zastupovala nájemce družstevních bytů. 
Bylo konstatováno, že k dnešnímu dni má SVJ již 87,18 % vlastníků bytových 
jednotek a 12,82 % nájemců bytových jednotek. Spoluvlastnické podíly ve výši 
6362, které činí 79,68 % z celkového počtu 7985 potvrdily, že schůze společenství 
SVJ je usnášení schopná. 

 
3/     Volba sčítačů hlasů 
        - jako sčítač hlasů byla navržena: 
        pí. Renáta Hrobařová, bytem Amforová 1922, Praha 5 

 
Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 
 
Usnesení č. 1 
Jako sčítač hlasů byla zvolen výše navržená kandidátka poměrem 79,68% (t.j 
100% zúčastněných). 
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4/     Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 
     - jako zapisovatel byl navržen: 
          p. Ing. Milan Huml, bytem Amforová 1923, Praha 5 
 

Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 
 

- jako ověřovatelé zápisu byli navrženi 
             Ing. Josef Vintr, bytem Amforová 1924, Praha 5 
             Ing. Edvard Holub, bytem Amforová 1924, Praha 5 

 
Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 
 

Usnesení č.2 
 Jako zapisovatel byl schválen p. Huml, a jako ověřovatelé byli schváleni navržení 
kandidáti 100% přítomných hlasů. 
 
5/   Informace o zaregulování otopné soustavy 
 Pan Vinopal přednesl informaci o zaregulování otopné soustavy vzhledem 

k předešlým stížnostem na zvýšené náklady na topení. Po této regulaci se objevili 
dílčí problémy, které budou řešeny na začátku další topné sezóny doregulováním 
konkrétních stoupaček. Největší problém se vyskytnul u pana Levého, bytem 
Amforová 1926, byt 78, kde nebylo možno byt vytápět na komfortní teplotu. 
Ostatním bylo doporučeno, aby mailem kontaktovali členy výboru SVJ.  

     
    Usnesení č. 3 
  Přítomnými členy byla tato zpráva s výše uvedenými  výhradami vzata na vědomí. 

 
6/  Využití společných prostor za účelem pronájmu v souladu s legislativou 

Pan Vinopal seznámil členy SVJ o možnostech pronájmů a to dvěma způsoby. 

1) pokud příslušné prostory nebudou sloužit nájemci k podnikání (například 
dočasný pronájem na uskladnění nábytku během malování, rekonstrukce, 
atd.), lze uzavřít s výborem pouze smlouvu o pronájmu. 

2) pokud příslušný prostor(y) budou sloužit k podnikání, musí proběhnout 
rekolaudace s příslušným zápisem v katastru nemovitosti. 

    Usnesení č. 4 
  Shromáždění tuto informaci vzalo na vědomí. 

 

7/  Nutná výměna vodorovného rozvodu SV k hydrantům vchody 1925-28 
 Pan Vinopal přednesl informaci o havarijním stavu rozvodu SV pro hydranty ve 
vchodech 1925-28, kde v minulých měsících docházelo k haváriím. Pan Vinopal navrhuje 
včlenit tuto opravu do připravované velké rekonstrukce budovy. 
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  Shromáždění tuto informaci vzalo na vědomí. 

 
 
7/  Zpráva o stavu účtů 
 

Stav účtu v ČSOB ke dni 23.4.2014 běžný účet 355 542 Kč, spořící účet 1 
017 727 Kč. Měsíční splátky rekonstrukce činí 170 000 Kč. Platby budou probíhat 
ještě 9 měsíců do ledna 2015. 

 
Společenství vlastníků bytových jednotek vzalo zprávu o stavu účtů SVJ na vědomí. 
 
8/  Přednesení návrhu dokončení rekonstrukce včetně finanční rozvahy. 

Pan Vinopal seznámil přítomné s plánem na další úpravy a opravy panelového 
domu Amforová 1922-1928. Úpravy se týkají zakonzervování budovy a úpravy 
tepelně izolačních vlastností, tak aby v budoucnu splňoval energetické limity pro 
úsporné bydlení (kategorie C). V neposlední řadě i na estetický vzhled našeho 
domu a tím i zhodnocení celého domu. 

a) zateplení střechy 
- první varianta předpokládá zateplení foukanou izolací, která zvýší tepelný odpor 
při zachování průvzdušnosti celé střechy. Je však nutný zásah do původní střešní 
krytiny a následné vyspravení firmou, která střechu realizovala. 
- druhá varianta počítá s uzavřením odvětrávacích děr a pokrytí střechy tepelným 
izolantem (ESP – extrudovaný polystyren). Výbor bude dále zjišťovat nevýhody 
tohoto systému. 
- jako logické vyústění je nutnost výměny vzduchotechniky či repase. Bude dále 
předmětem projektu.    

b) zateplení obou fasád objektu, včetně soklů  
Zateplení by se mělo realizovat kombinací polystyrenu a skelné vaty tak, aby 
splňovalo požárně bezpečnostní normy. Pan Vinopal zmínil, že před tímto 
zateplením je bezpodmínečně nutné provést výměnu dosud nevyměněných oken 
(dřevěných) na náklady vlastníka bytu.  

c) nový okapový chodník  
Bylo dáno na vědomí, že bude nutné upravit rovněž okapový chodník v návaznosti 
na zvětšení přesahu nové fasády. 

d) výměna stávajících plastových oken HOCO z I.etapy ze strany vnitřku 
rondelu a zbylých dřevěných 

Jak bylo zmíněno v bodu b) před zateplením je nutné provést výměnu oken 
HOCO. A to těch, které byly před několika lety nekvalitně namontované a jako 
následek nemají požadované teplené schopnosti. V zimních měsících pak dochází 
k promrzání rámů, nadměrné kondenzaci a ke vzniku plísní. V tuto chvíli se 
rozvinula vášnivá diskuze o nutnosti těchto výměn. Vznikl zároveň požadavek na 
hromadné seřízení a promazání oken (seřízení poloh kování, kontrola kamenů). 
Během diskuze se dostala řada na to, jakým způsobem se bude stavba financovat, 
proto bylo přeskočeno k bodu 10) a 11) 
Shromáždění požadovalo hlasování o výměně všech plastových oken HOCO 
z I.etapy ze strany vnitřku rondelu.  
 
Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 4898/7985 440/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
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CELKEM 5922/7985 440/7985 0/7985 
 
Proti byly byty 12, 36, 67, 71, 81, 93 

    Usnesení č. 5 
Výsledek hlasování rozhodl o výměně oken HOCO 74%.  
 

e) sanace lodžií (izolace, dlažba) 
V rámci revitalizace lodžií bude provedena na všech lodžiích provedení nové 
hydroizolace a kompletní výměna dlažby. 
 

f) výměna veškerých zábradlí lodžií (včetně betonových) 
V rámci revitalizace dojde k výměně všech kovových zábradlí s prosklením za 
nová. Betonová zábradlí budou opravena a natřena. 

 
g) zasklení lodžií (jednotné) 

U starých dojde k demontáži a zpátky bude osazen nový jednotný typ zasklení. 
  

h) výměna vodorovného rozvodu SV k hydrantům vchody 1922-24. 
Součástí revitalizace bude vyměněn vodorovný rozvod SV k hydrantům ve 
vchodech 1922-24 a 1925-28. 

 
    Usnesení č. 6 
Shromáždění vzalo zbytek plánu na rekonstrukci na vědomí. 

 
10/  Prezentace poradenského centra TOPGREEN CZ, s.r.o. (prezentace) a 
odsouhlasení firmy pro zastupování při stavebním řízení a financování 
 Pan Rážek prezentoval firmu TOPGREEN a představil dotační program Nový Panel 
2013+ .  
 

Usnesení č. 7 
Po upřesnění dotazů byla prezentace vzata na vědomí. 
 
10/ Financování rekonstrukce (prezentace). 
 Prezentace financování byla součástí předchozí prezentace TOPGREEN CZ. Viz 
příloha č.5 
   
Společenství vzalo tuto zprávu na vědomí.  
 
12/  Zvýšení fondu záloh s ohledem na odsouhlasenou variantu řešení  
 
Výbor předložil systém financování bez nutnosti navyšování fondu oprav. Při využití 
dotačního programu Nový panel 2013 +, bude dodržen rozsah investice do 20 mil Kč se 
splatností do 10 let s úrokem 0,75%. Viz příloha č.5. 
 
13/  Volba komise pro vyhodnocení projektu a výběrového řízení (3 členy) 
Shromáždění rozhodlo, že komise bude složena z výboru SVJ a 3 členů SVJ, pání 
Hušpauer byt č.68, Al-Madhagi byt č. 70, Pokorný byt č.69. 
 

 
Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 
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       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 
 

Usnesení č.8 
 Shromáždění schválilo výběrovou komisy 100% přítomných hlasů. 
  
14/  Zplnomocnění výboru SVJ k zadání projektu, vypsání výběrového řízení, 
vyhodnocení ve spolupráci s komisí (členové výboru + 3), které bude 
předloženo k odsouhlasení na podzimní schůzi. 
 

Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 
 

Usnesení č.9 
 Shromáždění hlasovalo o tomto bodu a bylo odsouhlaseno jednomyslně 100% 
přítomných hlasů. 
 
15/  Zplnomocnění výboru SVJ k zadání projektu, vypsání výběrového řízení, 
vyhodnocení ve spolupráci s komisí (členové výboru + 3), které bude 
předloženo k odsouhlasení na podzimní schůzi. 
 
 

Výborem byla předložena nabídka firmy TOPGREEN CZ, která obsahuje vytvoření 
projektové dokumentace pro stavební povolení, položkový rozpočet, výkaz výměr, 
realizační detaily, PEN, stavebně technické posouzení domu, barevné řešení, plán 
BOZP, inženýrská činnost (stavební povolení), dotační management  Nový panel 2013 
+, odborné poradenské služby, zajištění podkladů pro výběrového řízení. Uvedený 
rozsah bude v ceně cca. 195 tis Kč. včetně DPH. 

  
Výsledek hlasování:        Pro Proti Zdržel se 
Vlastníci: 5338/7985 0/7985 0/7985 

       Pověřený zástupce družstva 1024/7985 0/7985 0/7985 
CELKEM 6362/7985 0/7985 0/7985 

 
Usnesení č.10 

 
Byla odsouhlasena nabídka firmy v plném rozsahu 100% přítomných. Po 
odsouhlasení nabídky byla předložena plná moc pro zastupování při vyřizování 
stavebního povolení jednotlivými vlastníky SVJ. 
 
Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele ve věci – v řízení: 
 podpisu smlouvy s vlastníkem pozemku – přesah zateplení, lodžie, přesah střechy 
 vyřízení územního souhlasu, územního rozhodnutí 
 vyřízení stavebního povolení, změny stavby před jejím dokončením 
 kontrolních prohlídek stavby 
 oznámení o užívání stavby, respektive kolaudačního souhlasu 
 
Zmocnění se týká zejména podání návrhu na zahájení řízení, účasti na místním 
šetření (ústním jednání), případného zpětvzetí původního návrhu, vzdání se práva 
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odvolání, podání nového návrhu, opravných prostředků, dále pak práva přijímat 
písemnosti včetně doporučených zásilek a dalších případných úkonů, která považuje 
za nezbytné k hájení zájmů zmocnitele, až do vydání pravomocného správního 
rozhodnutí.Tato plná moc platí po celou dobu výše specifikovaného správního řízení. 
V jeho průběhu může být zmocnitelem odvolána pouze v písemné formě 

 
 
16/ Všeobecná diskuze  
 
Diskuze probíhala v průběhu celého shromáždění. 
 
Shromáždění společenství vlastníků bylo ukončeno ve 22:30 hodin.       
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Seznam příloh:  
1. pozvánka  
2. hlasovací listina 
3. plné moci pro zastupování při hlasování 10ks 
4. cenová nabídka firmy TopGreenCZ s.r.o. 
5. financování rekonstrukce – panel2013+ 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Zapsal:  Ing. Milan Huml ……………………… 
 

      Ověřili:  Tomáš Horník  ……………………… 

                  Ing. Josef Vintr                         ……………………… 
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Příloha č.1 

Pozvánka 
Výbor Společenství vlastníků bytových jednotek Amforová 1922 až 1928, Praha 5 – Stodůlky 

(objekt č. 591) 
svolává tímto 

shromáždění společenství vlastníků jednotek 
které se koná dne 23. 4. 2014 od 19 hodin 

v jídelně ZŠ Brdičkova 
Program: 

1. Zahájení shromáždění. 

2. Hlášení současného stavu složení členů Společenství a zjištění usnášení schopnosti. 

3. Volba sčítačů hlasů. 

4. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu. 

5. Informace o zaregulování otopné soustavy. 

6. Využití společných prostor za účelem pronájmu v souladu s legislativou. 

7. Nutná výměna vodorovného rozvodu SV k hydrantům vchody 1925-28. 

8. Zpráva o stavu účtů. 

9. Přednesení návrhu dokončení rekonstrukce včetně finanční rozvahy. 

a) zateplení střechy 

b) zateplení obou fasád objektu, včetně soklů  

c) nový okapový chodník  

d) výměna stávajících plastových oken HOCO z I.etapy ze strany vnitřku rondelu a zbylých 

dřevěných  

e) sanace balkónů (izolace, dlažba) 

f) výměna veškerých balkónových zábradlí (včetně betonových) 

g) zasklení lodžií (jednotné) 

h) výměna vodorovného rozvodu SV k hydrantům vchody 1922-24. 

10. Prezentace poradenského centra TOPGREEN CZ, s.r.o. (prezentace) a odsouhlasení firmy pro 

zastupování při stavebním řízení a financování. 

11. Financování rekonstrukce (prezentace). 

12. Zvýšení fondu záloh s ohledem na odsouhlasenou variantu řešení. 

13. Volba komise pro vyhodnocení projektu a výběrového řízení (2 členy) 

14. Zplnomocnění výboru SVJ k zadání projektu, vypsání výběrového řízení, vyhodnocení ve 

spolupráci s komisí (členové výboru + 2), které bude předloženo k odsouhlasení na podzimní 

schůzi. 

15. Zplnomocnění firmy pro vyřízení stavebního povolení a zajištění financování. 

16. Všeobecná diskuze. 

Účast na schůzi je nutná s ohledem na rozsah plánovaných investic. 
Při neúčasti je nutno zplnomocnit souseda či člena výboru SVJ 

k zastoupení. 
v Praze dne 23. 3. 2014 

…………………………………………… 

Petr Vinopal – předseda   

za výbor SVJ 

V případě spoluvlastnictví je nutná plná moc obou vlastníků! 

PLNÁ MOC 

 

 

Já, níže podepsaný(á)........................................, narozený (á) dne ....................... 

bytem..................................................................,vlastník bytu č. ............ 

 

a 
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já, níže podepsaný(á).........................................., narozený (á) dne....................... 

bytem...................................................................,vlastník bytu č. .......... 

 

zmocňuji / zmocňujeme tímto  

 

pana/paní/firmu....................................................... nar. dne/IČ..................... 

bytem/sídlo...................................................................................................  

 

k zastupování na schůzi shromáždění 

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

AMFOROVÁ 1922 - 1928 

 

konané dne __. ____ 2014, 

s  právem  hlasovat  o  všech  bodech  programu  tohoto  shromáždění,  a  to  ve  
výši  mého spoluvlastnického podílu. 

 

Praze dne ........................ 

 

........................................  

podpis vlastníka  

Plnou moc v plném rozsahu přijímám.   

 

V Praze dne: ............................. 

 

........................................  

podpis zmocněnce 
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Příloha  
č.2
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Příloha č.3 
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Příloha č.4 
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Příloha č.5 
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