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Zápis ze Shromáždění SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha,  

společenství vlastníků ze dne 18. 3. 2019 

(dále jen „SV“) 

Datum:   18. 3. 2019 

Doba konání:  18.45 – 20.00 

Místo:   v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744/4, Praha 5 

Přítomno:   69502 ze 106 609 jednotek/ podílů, tj.65,19 % jednotek ze 100% jednotek 

Hosté:   paní Jana Průchová – právník SV 

Program jednání: 

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 

2. Volba Kontrolní komise SV  

3. Usnesení 

4. Závěr 
 

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV  
 

Pan Radek Paulín přivítal přítomné a oznámil, že na shromáždění vlastníků je přítomno  

69502 jednotek ze 106 609 jednotek a shromáždění vlastníků je tak usnášeníschopné. 
 

NÁVRH NA PŘEDSEDAJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno je 65,19 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto  
rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 51% jednotek  
z přítomných jednotek 

 

Pan Radek Paulín 

Hlasování: pro – 100% zdržel se hlasování – 0 %  proti návrhu – 0 %  
 

NÁVRH NA ZAPISOVATELE:  

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto  
rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 51% jednotek  
z přítomných jednotek 
 

Paní Jarmila Bechyňová   

Hlasování: pro – 100% zdržel se hlasování – 0 %  proti návrhu – 0 %  
 

NÁVRH NA SKRUTÁTORA: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto  
rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 51% jednotek  
z přítomných jednotek  

 

Paní Eliška Sadílková  

Hlasování: pro – 100% zdržel se hlasování – 0 %  proti návrhu – 0 %  
 

Usnesení:  

Orgány Shromáždění vlastníků, konaného dne 18.3.2019 byly zvoleny.  

 

skrutátorem pí Eliška Sadílková, nar.7.5.1980, trvalým pobytem Trávničkova 1773/23, 155 00 Praha 5,  

zapisovatelem pí Jarmila Bechyňová nar.29.3.1961 trvalým pobytem Trávničkova 1775/27,155 00 Praha 5,  

předsedajícím p. Radek Paulín nar: 3.2.1981 trvalým pobytem Trávničkova 1773/23, 155 00 Praha 5. 
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2. Volba kontrolní komise SVTC7 
 

Pan Paulín informuje přítomné, že nyní, podle programu, bude následovat  
volba Kontrolní komise SV. 
 

Ještě před začátkem hlasování svoji kandidaturu na členství v KK SV odvolal  
pan Dominik Vild a jednání Shromáždění opustil. 
 

Pan Paulín vyzval přítomné, aby se přihlásili ti, kdo mají zájem pracovat v kontrolní komisi SV. 
 

Na minulém shromáždění se přihlásili tito zájemci: 

 Paní  Sokolovská – svoji kandidaturu potvrdila 

 Paní  Hrabáková – svoji kandidaturu potvrdila 

 Paní Matušková – svoji kandidaturu potvrdila 

 Pan Kubíček – svoji kandidaturu potvrdil 

 Paní Švejcarová – svoji kandidaturu potvrdila 

Před hlasováním paní Švejcarová začala rozdávat k nahlédnutí e-mailovou komunikaci,  

která pocházela z emailu svtc7@seznam.cz.  
 

Na opakovaný dotaz přítomných členů společenství na Shromáždění, aby vysvětlila, kde tuto 

korespondenci získala, kde se k ní dostala - sdělila několik různých vysvětlení a informací. 

- na tom přeci nezáleží;  - to je vlastně jedno;  - do e-mailu SV mají přístup všichni členové SV; 

- dostala jsem to do schránky;  - někdo mi to tam dal, nevím kdo. 
 

Paní Průchová, právnička SV, pí Švejcarovou upozornila, že její jednání je protiprávní.  

Pak pí Švejcarovou  jeden z členů vlastníků vyzval, aby vysvětlila, proč si fotografovala  svým  

osobním mobilem prezenční listiny z dnešního Shromáždění. Pí. Švejcarová  neuměla odpovědět. 
 

Současně dotyčný pán upozornil pí Švejcarovou, že si nepřeje, aby ve svém mobilu měla  

podpisy členů SV a důrazně jí požádal, aby vše, co vyfotila - pořídila na Shromáždění- okamžitě  

z mobilu odstranila.   
 

Výbor k případu uvedl, že se vzniklou situací, kterou na Shromáždění vyvolala pí Švejcarová,  

bude určitě zabývat.  
 

Pan Paulín vybídl kandidáty na členy v KK, aby se představili. Ti tak učinili. 
Následně pan Paulín dává hlasovat o volbě členů Kontrolní komise SV 
 

NÁVRH NA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek.  
K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  
tj. alespoň 51% jednotek z přítomných jednotek  
 

Hlasuje se o volbě    
paní Márii Sokolovské, nar. 12.května 1959, trvale pobytem Trávníčková 1773/23, 155 00 Praha 5 

Hlasování: - pro zvolení hlasuje  88,69 % ;  proti je 6,36 %;  zdržel se 4,95 %.      

NÁVRH NA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek.  
K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  
tj. alespoň 51% jednotek z přítomných jednotek 
 

Hlasuje se o volbě    
paní Martiny Hrabákové, nar. 28.srpna 1979, trvale pobytem Trávníčková 1773/23, 155 00 Praha 5 

Hlasování: - pro zvolení hlasuje  86,67 % ;  proti je 1,79%; ;   zdržel se  11,53 %;    
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NÁVRH NA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek.  
K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  
tj. alespoň 51% jednotek z přítomných jednotek 

 
Hlasuje se o volbě    
paní Martiny Matuškové, nar. 13.července 1963, trvale pobytem Trávníčková 1773/23, 155 00 Praha 5 

Hlasování: - pro zvolení hlasuje  83,78 %;  proti je 6,36 %;  zdržel se 9,86 %; 

NÁVRH NA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek.  
K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  
tj. alespoň 51% jednotek z přítomných jednotek 
 

Hlasuje se o volbě    
pana Tomáše Kubíčka, nar. 26. srpna 1984, trvale pobytem Píškova 1949/18,155 00 Praha 5   

Hlasování: - pro zvolení hlasuje  14,76 %;  proti je 77,44%;  zdržel se 7,80 % 

NÁVRH NA ČLENA KONTROLNÍ KOMISE: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 65,19 % jednotek ze 100% jednotek.  
K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  
tj. alespoň 51% jednotek z přítomných jednotek 
 

Hlasuje se o volbě    
paní Sandry Švejcarové, nar. 24.září 1986,  trvale pobytem Trávníčková 1773/23, 155 00 Praha 5 

Hlasování: - pro zvolení hlasuje  5,26 %;  proti je 89,03 %;  zdržel se 5,70 % 

 

Usnesení:  
 

Shromáždění vlastníků dne 18.3.2019 na svém řádném zasedání zvolilo většinou hlasů 

přítomných členů společenství vlastníků nové členy kontrolní komise SVTC7 Trávníčkova 

1772-1776, Praha, společenství vlastníků, IČO 06242481, se sídlem Trávníčkova 1773, Praha 

5 a to jmenovitě:  

paní Martinu Matuškovou, nar.13. července 1963, trvale pobytem Trávníčkova 1773, 155 00 Praha 5, 

paní Martinu Hrabákovou, nar. 28. srpna 1979, trvale pobytem Trávníčkova 1773, 155 00 Praha 5,  

paní Márii Sokolovskou, nar.12. května 1959, trvale pobytem Trávníčková 1773, 155 00 Praha 5.  

Návrh o volbě:  

pana Tomáše Kubíčka, nar. 26. srpna 1984, trvale pobytem Píškova 1949/18,155 00 Praha 5   

paní Sandry Švejcarové, nar. 24.září 1986, trvale pobytem Trávníčková 1773/23, 155 00 Praha 5 

členem kontrolní komise SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, IČO 

06242481, se sídlem Trávníčkova 1773, Praha 5, nebyl přijat. 
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3. Usnesení 

 

SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, IČ 06242481, sídlem Trávníčkova 

1773, Praha 5, ze dne 18.3.2019, konaného v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744/4, Praha 5 

 

Shromáždění vlastníků projednalo a schválilo:  

 

 Volbu orgánů Shromáždění vlastníků  
 

 Volbu členů Kontrolní komise SV 
 
 
 
4. Závěr 

 

Pan Paulín poděkoval přítomným za účast a jednání Shromáždění SV ukončil. 

 

 

 

 

V Praze dne 18. 3. 2019   

 

 

 

  

Zapisovatel: Jarmila Bechyňová, vr.  
 

 

Předsedající:  Radek Paulín, v.r.  
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Přílohy 

 Příloha č. 1 - Pozvánka 

 Příloha č. 2 - E-mailová komunikace z emailu svtc7@seznam.cz - jen v listinné podobě 

 Příloha č. 3 - Prezenční listina - jen v listinné podobě 

 

 

 

Příloha č.1 
  Pozvánka 

Pozvánka  
na Shromáždění společenství vlastníků 

SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků 

se sídlem Trávníčkova 1773/23, Praha – Stodůlky, PSČ 155 00 
 

Výbor společenství vlastníků vás zve   

na  SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ, 

které se koná v pondělí 18. 3. 2019 od 18.45 hodin 

v jídelně Základní školy na adrese Trávníčkova  1744/4,  Praha 13 

                              Prezence je od 18.00 do 18.30 hod 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 

2. Volba Kontrolní komise SV  

3. Usnesení 

4. Závěr 
V případě, že se nemůžete dostavit osobně,  

prosíme, udělte plnou moc svému zástupci. 

POZVÁNKA PLATÍ JEN PRO VLASTNÍKY BYTŮ,  

kteří mají byty převedeny do osobního vlastnictví  

Pozvánka neplatí pro rodinné příslušníky.  

 

Shromáždění vlastníků svolává:  

Výbor SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků 

================================================= 

Informace k Sanaci  domů: 

Zadávací podmínky a Výkaz výměr k výběrovému řízení  
na dodavatele stavby  naleznete na webu - SVTC7 

v sekci AKTUALITY  http://www.tc7.cz/SV/aktuality.htm 
 

 

 

mailto:svtc7@seznam.cz

