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Zápis ze Shromáždění SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha,  

společenství vlastníků ze dne 21. 2. 2019 

 (dále jen „SV“) 

Datum:   21.2. 2019 

Doba konání:  18.45 – 21.00 

Místo:   v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744/4, Praha 13 

Přítomno:   70 024 ze 106 609 jednotek – podílů  

Hosté:   Mgr. Průchová – právník SV, Ing. Čermák – technický dozor investora 

 

Program jednání: 

1) Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 
2) Projekt „Sanace základů domů“ a jeho fáze  

a. Projekt představí Technický dozor investora (TDI) SVTC7 
b. Výběrové řízení na dodavatele  
    (účastní se i zástupce firmy, kterou na základě VŘ doporučí TDI) 

c. Harmonogram prací 
d. Rozpočet projektu 
e. Dotazy k projektu 

3) Revize volby Kontrolní komise SV shromážděním vlastníků  
ze dne 22. listopadu 2018, odvolání členů Kontrolní komise SV 

a. Odůvodnění návrhu na Odvolání KK SV Shromážděním - přílohou 

b.  Podrobné důvody návrhu na odvolání budou prezentovány na Shromáždění 

4) Volba Kontrolní komise SV 

5) Diskuse   
6) Usnesení 
7) Závěr 

 
Zahájení a volba orgánů shromáždění SV  

 

Pan Radek Paulín přivítal přítomné a oznámil, že na shromáždění vlastníků je přítomno 70 024  

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

 

Pan Paulín požádala pana Šorma, aby představil nový program a systém hlasování v průběhu 
Shromáždění vlastníků.  

 
Pan Šorm sdělil, že Vývoj SW programu, který připravil má dvě fáze. V první byl zpracovaný 
program, který obsahuje jmenný seznam všech vlastníků, velikosti podílů, informaci o 
společném vlastnictví podílů a velikosti těchto podílů. Nyní jsou zpracované oboustranné 
hlasovací lístky s číslem bytu včetně unikátních čárových kódů ke každému podílu a k bytu.  

 
Tyto hlasovací lístky budou plně využity v druhé části projektu, kdy budou hlasovací lístky 
snímány čtečkou na čárové kódy a výsledek bude předán k publikaci ihned po ukončení 
každého hlasování ke zpracování do počítače. Výsledky hlasování budou známy okamžitě. 
Výsledky budou uloženy tak, že nebude možné již do nich zasahovat. 

 
Program je zpracovaný tak, aby automaticky kontroloval a vyhodnocoval výsledky hlasování, 
aby nemohlo docházet k chybám, duplicitě, nebo že by někdo hlasoval s jiným číslem 
hlasovacího lístku než má číslo bytu. 

 
Pan Paulín poděkoval panu Šormovi za představení systému hlasování a Shromáždění 
pokračovalo dál podle programu. 
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NÁVRH NA PŘEDSEDAJÍCÍHO SHROMÁŽDĚNÍ: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 70 024 jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 
většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 35 013 jednotek. 

 
Pan Radek Paulín 

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

 

NÁVRH NA ZAPISOVATELE:  

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 70 024 jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 
většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 35 013 jednotek. 

 
Paní Jarmila Bechyňová   

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

 

NÁVRH NA SKRUTÁTORA: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 70 024 jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 
většina hlasů přítomných jednotek, tj. alespoň 35 013 jednotek. 

 
Paní Eliška Sadílková  

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

 

Usnesení: Orgány Shromáždění vlastníků byly zvoleny. Skrutátorem byla zvolena paní Eliška 

Sadílková, nar: 07.05.1980, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5, 

zapisovatelem paní Jarmila Bechyňová nar: 29.03.1961, trvalým pobytem Trávníčkova 1775/27, 

155 00 Praha 5, předsedajícím Shromáždění vlastníků byl zvolen pan Radek Paulín. nar: 

03.02.1981, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5. 

 

Dalším bodem programu Shromáždění byla  

 

2. Sanace základů domů 1772 – 1776 a její jednotlivé fáze. 

Ing. F. Čermák, autorizovaný technický dozor, představil jednotlivé fáze projektu a odpovídal na 

dotazy přítomných.  Informoval, že do dnešního dne byly k tomuto projektu připraveny:  

a) Zadávací dokumentace a výkaz výměr 

b) Výběrové řízení na dodavatele – osloveno několik firem, nabídky se vrátily jen od 4 firem,  

c) Harmonogram prací – předpokládaná délka realizace je v rozmezí mezi 45 až 65 dny,  

d) Rozpočty od firem, které předaly nabídky jsou v rozmezí 2.937 000,- 3.628 000,- Kč bez DPH. 

Dotazy:  

 Proč se oslovily jen 4 firmy? – pí Kudlvasrová - 1775 
Odpověď: - Osloveno bylo více firem, ale čtyři firmy poslaly nabídku a podklady do VŘ. 
 

 Je možnost přidat ještě další firmy? - pí Kudlvasrová – 1775 
Odpověď: Ano pokud máte, nebo znáte firmy, které splní podmínky Zadávací dokumentace 

(ZD), můžete je oslovit. VŘ není ukončeno – ukončeno bude až 30.3.2019. 
 

 Z jakých peněz se bude financovat?. 
Odpověď: Hledá se řešení s BDTC7 
      Podklady k VŘ budou včas zveřejněny, abyste se s nimi mohli seznámit.   
 

V průběhu jednání odešel zástupce vlastníka 1773/32 – podíl 877. Počet přítomných 

vlastníků podílů se snížil oproti začátku, kdy činil 70024 na 69147 podílů do konce 

jednání Shromáždění. 
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Shromáždění dál pokračovalo podle programu a to:  
 

3.  Revize volby Kontrolní komise SV shromážděním vlastníků ze dne 22. listopadu 2018, 
odvolání členů Kontrolní komise SV 
a. Odůvodnění návrhu na Odvolání KK SV Shromážděním - přílohou 

b. Podrobné důvody návrhu na odvolání budou prezentovány na Shromáždění: 
 

Odůvodnění návrhu na odvolání členů KKSV shromážděním 

Po vyhlášení výsledků volby KKSVTC7 23.11.2018 - 8 minut po půlnoci se na vedení SV začali 

obracet vlastníci bytů s dotazy, jak je možné, že jsou zvoleni právě tito lidé ( p. Vild, p. Kubíček 

a pí Švejcarová) z přihlášených zájemců o tuto funkci, když už pouze podle letmého pohledu na 

Shromáždění většinu hlasů přítomných neměli. 

Nové vedení SV po podrobné a opakované kontrole hlasování, kdy zjistilo velké 

nesrovnalosti v součtech hlasujících pro, proti, zdržel se, uvažovalo, jak námitky členů SV řešit 

a jak se postavit k této skutečnosti. 
 

Výbor viděl tyto tři možnosti řešení 

a) nechat vše být tak, jak byly předané podklady od minulého výboru,  

b) napadnout výsledky soudní cestou – toto Výbor viděl jako tu nejhorší, nejdéle trvající      

    a nejnákladnější cestu řešení pro SV 

c) navrhnout Shromáždění, aby provedenou volbu kontrolní komise validovalo, a to formou 

hlasování o odvolání kontrolní komise zvolené dne 22.11.2018/potvrzení této kontrolní komise 

ve funkci, a dále v případě odvolání této kontrolní komise nechat hlasovat o volbě kontrolní 

komise nové. 
  

Po seznámení přítomných zazněly informace a dotazy z pléna.  

Minulé hlasování obhajuje do 22.11.2018 - bývalá členka Výboru SV pí. Čížková, paní hlasující 

na základě PM jménem p. Švejcara 1773/23 sdělila, že v tom případě je nutné odvolat i Výbor SV. 

Odpověď: Volbu Výboru SV nikdo nezpochybnil, proto není na programu jednání jeho odvolání.    
 

Pan Paulín znovu upozorňuje na skutečnost, že Výbor SV nenapadá platnost volby jako 

takové, ale pouze navrhuje, aby Shromáždění vlastníků zvážilo odvolání současné KKSV na 

základě deklarované nespokojenosti vlastníků po hlasování 22.11.2018 a na základě toho 

zjištěných nedostatků v záznamech a sčítání proběhlého hlasování.  

Kromě toho všechny další volby a výsledky (do vedení BD, KKBD i do vedení SV) 

proběhly za přítomnosti vlastníků bytů v jídelně ZŠ Trávníčkova. Sčítání hlasů volby KKSV 

ovšem probíhalo už v kanceláři BD/SV bez přítomnosti vlastníků bytů, kteří tak nemohli vůči 

součtu hlasů vznášet žádné protesty a námitky tak, aby mohl být chybný součet na místě 

napraven. Navíc sčítání trvalo 3 hodiny, než byly výsledky zveřejněny. 
 

„Nesnažíme se hlasování napadat po právní stránce, jen vás, členy Společenství vlastníků, 

vyzýváme, abyste se k řešení této situace vyjádřili.“ Sdělil pan Paulín. 
 

Paní hlasující jménem p. Švejcara 1773, sdělila, že Kontrolní Komisi není možné odvolat.  

Odpověď: pí Průchová - právník: „Shromáždění, jako nejvyšší orgán SV, může odvolat i volit a 

to bez udání důvodu, jak Výbor, tak kontrolní komisi“ 
 

Několik přítomných požaduje čestné prohlášení těch členů SV, kterým byly změněny hlasy. 

Paní Sadílková čestná prohlášení předložila. Pan Paulín se k těmto prohlášením přidal, protože 

i jeho hlasování bylo zaznamenáno špatně a i po opakované výzvě k nápravě chyby, k opravě 

zápisu nedošlo. 
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Následovalo vyjádření pana Paulína k "Dopisu - Vyjádření", který zpracovala KKSV (dále 

jen KK). Tento dopis před Shromážděním vhodili členové KK do schránek všech obyvatel domů 

(členů SV i BD a nájemníků BD), dne 18.2.2019. Obyvatelé se ozývali, že nevědí, co s tím mají 

dělat, jak se jich to týká atd. 
 

Vyjádření Výboru SV: V týdnu před distribucí „Dopisu KK“ se sešli členové Výboru SV s členy 

KK, kde byly KK předloženy požadované podklady a veškeré vyžádané dokumenty. Jednání 

skončilo slovy p. Vilda – předsedy KK: "KK děkuje za korektní jednání", poté se členové Výboru 

SV a KK rozešli.  

Vzdor tomu, pak KK zpracovala "Dopis" plný obvinění a nepravd, naprosto odlišný od toho, na 

čemž se v průběhu setkání Výbor a KK dohodli.  
 

Pan Paulín následně prošel celý „Dopis KK“, bod po bodu, komentoval jednotlivá 

vyjádření členů KK. Postupně vyvrátil nepravdivá obvinění Výboru SV od členů KK. 

Nejdůležitější body, které byly Výborem SV přímo komentovány byly, chronologicky seřazené, 

tyto: 
 

Znemožňování výkonu funkce KK ze strany členů Výboru SV. 

Vyjádření Výboru SV: Krátce po zvolení nového Výboru SV a KK, bylo Kontrolní Komisi 

navrženo, ať se zúčastní kontroly převzatých dokumentů ze strany předchozího Výboru SV. To 

bylo KK odmítnuto s tím, že to pro KK není nic zajímavého.  
 

Výbor SV nehospodaří s péčí řádného hospodáře  

Vyjádření Výboru SV: KK nijak nevysvětlila, nekomentovala, v čem měl Výbor SV péči řádného 

hospodáře porušit. KK pouze nepodloženě informovala všechny členy SV, BD a podnájemníky 

BD. 
 

Výbor má evidentní zájem na tom, aby byl nekontrolovatelný  

Vyjádření Výboru SV: Výbor od svého zvolení velmi intenzivně řešil námitky členů SV, že 

sčítání hlasů k volbě KK neproběhlo správně. Současný Výbor Opakovaně na tento fakt 

upozornil minulý Výbor a snažil se tuto situaci aktivně řešit. V době od 22.11.2018, kdy byla KK 

zvolena, skoro do současnosti  řešil Výbor SV neschopnost KK předložit Zápis z 1.zasedání 

Kontrolní Komise, který by se mohl stát součástí podkladů nutných k zápisu personálních změn 

do OR Městského soudu. Až na pátý pokus KK předložila správně zpracovaný dokument, na 

základě kterého Výbor SV ihned druhý den zajistil podání návrhu na příslušný zápis  do OR.  
 

 Ukázkový střet zájmů.  

Vyjádření Výboru SV.  Nikdo z KK nepředložil jakýkoliv důkaz o tom, že se jedná o jakýkoliv 

střet zájmů. Dokonce ani není jasné, co tím KK myslela. Výbor SV byl zvolen v souladu se 

zákonem a stanovami SV a nikdo z členů Výboru SV není v žádném střetu zájmů. KK tedy 

cíleně a nepodloženě informuje o něčem, co sami nedovedou vysvětlit, aby bylo jasné, jak to 

myslí.  
 

Výbor SV nenechal zapsat členy KKSV do OR – viz. výše. 

Vyjádření Výboru SV KK nebyla schopna dodat správně a řádně vyplněné podklady. Výbor SV 

poté zajistil podání návrhu na zápis členů KK do OR hned následující den po dodání řádných 

podkladů. 
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Současný Výbor SV nutí bývalé členy Výboru změnit zápis z 22.11.2019 Shromáždění 

Vyjádření Výboru SV: Současný Výbor SV poukázal na chybné sečtení hlasování u volby členů 

KK. Předchozí Výbor SV tedy vyzval současný Výbor SV, aby předložil důkazy a správné 

sečtení hlasů. Ohledně toho se členové obou Výborů SV sešli a na jednání se dohodli, že 

hlasování bude v zápise opraveno dle předloženého správného sčítání hlasů. Po několika 

dnech ale původní Výbor SV změnil názor a oznámil, že nic opravovat nebude. Současný Výbor 

SV se tedy pouze snažil, aby bylo v zápise opraveno to, co tam bylo špatně. Nešlo o snahu 

změnit hlasování, ale opravit špatně sečtené hlasování.  
 

Výbor SV odmítl členům KK předat klíče od kanceláře SV/BD.  

Vyjádření Výboru SV:  Ano, odmítl. Pouze Výbor SV je zodpovědný za úplnost, správnost  

a správu veškeré dokumentace SV. KK má k veškerým podkladům a dokumentům přístup vždy 

za spoluúčasti některého z členů Výboru SV. 
 

Členům KKSV nebyl umožněn pasivní přístup na bankovní účet. 

Vyjádření Výboru SV:  Výpisy z účtů jsou k dispozici vždy na vyžádání KK. Pasivní přístup  

k účtu nebyl poskytnut zejména z důvodu, že KK zatím nebyla zapsána v OR. Na vyžádání 

jsme ale veškeré podklady předložili a nechali prozkoumat členy KK. 
 

Nebylo umožněno členům KKSV nahlížet do dokumentace. 

Vyjádření Výboru SV:  Již opakující se tvrzení ze strany KK – vysvětleno v předešlých bodech.  
 

KK si nesměla pořídit kopie všech předložených dokumentů  

Vyjádření Výboru SV: toto bylo ze strany Výboru SV několikrát členům KK oznámeno  

a vysvětleno. Je to v souladu se Stanovami SV (veškerá dokumentace SV je pouze k nahlížení 

– ne k pořizování kopií). Není důvod informovat členy SV o tom, co je zřejmé a přímo uvedeno 

ve Stanovách SV. 
 

Výbor neuměl odpovědět na některé dotazy  

Vyjádření Výboru SV: V průběhu jednání Výboru SV a KK byly zodpovězeny všechny dotazy    

a předloženy všechny podklady, které si KK vyžádala. Výboru SV není zřejmé a KK ani ve svém 

„Dopise“ neuvedla, na co konkrétně nebylo ze strany Výboru SV odpovězeno. Opět vymyšlené 

tvrzení bez jakéhokoliv konkrétního podkladu. Vše bylo předloženo, doloženo, odpovězeno. 

Žádné další otázky ze strany KK položeny nebyly. 
 

Chybějící podklady mezi dokumenty SV  

Vyjádření Výboru SV:  O chybějících dokumentech SV přímo informoval Výbor SV členy KK, 

aniž by se na toto téma jakkoliv členové KK ptali. Uvedené dokumenty nebyly předány 

předchozím Výborem SV a tak bylo konstatováno, že je potřeba doklady dát dohromady a vše 

zkompletovat. KK se tedy po uvedených dokumentech neptala, nechtěla je předložit a nyní tady 

lživě tvrdí, že se jim nepodařilo zjistit mnoho skutečností. Např. „Výkazy hodin k dohodám  

o provedení práce“ – na toto téma se KK ani jednou nezeptala, toto téma nikoho nezajímalo –  

a nyní je tady zmíněno jako skutečnost v rozporu se zákonem. Jde tedy o křivé obvinění,  

ke kterému členové KK nemají absolutně žádné podklady a ani si tyto podklady nevyžádali. 
 

Nebyly dodrženy podmínky pro uskutečnění finálního rozhodnutí o vítězi výběrového 

řízení v projektu sanace domů   

Vyjádření Výboru SV: Výběrové řízení dosud nebylo uzavřeno. Výhrady KK tak nejsou na místě. 

O tom, že výběrové řízení stále probíhá, se KK měla možnost přesvědčit z podkladů, které jí 

Výbor SV předtím předložil ke kontrole a které KK studovala. 
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Současný Výbor SV z webových stránek odstranil podklady k sanaci domů –  

Vyjádření Výboru SV:  Výbor SV žádné podklady zveřejněné na webových stránkách SV 

neodstraňoval. KK si zjevně webové stránky SV pečlivě nezkontrolovala, jinak by zde tyto 

podklady našla.  
 

Výbor SV jedná v mnoha věcech protiprávně  

Vyjádření Výboru SV:  K tomuto se Výbor SV nemohl vyjádřit, neboť KK nevytknula, v čem 

konkrétně měl Výbor SV jednat protiprávně. Výbor SV může pouze konstatovat, že si žádného 

svého protiprávního jednání není vědom. 

 

Skutečným důvodem odvolání je, že Výboru SV vadí dohled nad jejich nekalými 

praktikami  

Vyjádření Výboru SV: Výbor SV jakékoliv nekalé praktiky a záměry na místě popřel. Skutečný 

důvod svého postupu ohledně přednesení návrhu na odvolání KK/potvrzení KK ve funkci 

dostatečně vysvětlil, a to jak během tohoto Shromáždění, tak v příloze pozvánky na toto 

Shromáždění (viz výše). Tvrzení KK v tomto směru není ničím nepodložené, nekorektní  

a za hranou.  
 

Pokud bude zpochybněna volba KK, je nutné odvolat hlasování ve všech bodech  

Vyjádření Výboru SV: Výbor SV nezpochybňuje platnost volby KK (v tom případě by musela být 

podána žaloba), pouze na základě podnětů od členů SV prověřil správnost záznamů o 

výsledcích hlasování. Vzhledem k tomu, že v těchto záznamech nalezl nesrovnalosti a chyby, 

přičemž předchozí Výbor SV odmítl provést opravy, stávající Výbor navrhnul řešení formou 

potvrzení/nepotvrzení mandátů členů KK Shromážděním SV (viz výše – podrobněji důvody, 

které jej k tomu vedly).  
 

Proč se Výbor SV brání své kontrole? Proč nejedná s péčí řádného hospodáře a v zájmu 

všech členů SV? Proč nikdo neřeší, že bychom si měli rozdělit 15.000.000 Kč a proč nebyla 

vysvětlena ztráta 3.500.000 Kč z roku 2010?   

Vyjádření Výboru SV: Výbor SV se kontrole ze strany KK v žádném případě nebrání, 

požadované doklady a informace KK předložil a zodpověděl. Výbor SV svým návrhem 

nesleduje to, aby SV nemělo kontrolní komisi (pro případ odvolání KK – viz výše – byl zároveň 

zařazen i bod volby KK nové). Toto je již pouze snaha emotivně ovlivnit členy SV. Na minulém 

shromáždění bylo řečeno, že se Výbor SV bude zabývat zmíněnou ztrátou. Již ale bylo řečeno, 

že se nejedná o ztrátu jako takovou, ale o ztrátu vygenerovanou interními přesuny peněz  

(O tyto peníze BD nepřišlo). Budeme se tím samozřejmě zabývat, ale odmítáme, že by 

současný Výbor SV měl být s tímto tématem, takovýmto způsobem, spojován, zvláště týká-li 

jiného subjektu, tj. BD (nikoliv SV).  

V době, kdy toto téma bylo otevřeno a na Shromáždění projednáváno, ještě současní členové 

Výboru SV nebyli ani ve funkcích Výboru SV.  

Dle výše uvedených komentářů k jednotlivým bodům je zcela zřejmé, že KK se snaží 

bezdůvodně vnášet nedůvěru mezi členy SV i BD a svými lživými výroky se snaží diskreditovat 

členy Výboru SV.  

KK ve složení pánové Vild, Kubíček a pí Švejcarová, v průběhu několika posledních 3 

týdnů opakovaně vyhrožovala podáním žaloby a v této rétorice pokračovala i na společném 

jednání Výboru SV a KKSV a to i za přítomnosti paní právničky, Mgr. Průchové.  
 

 

 

 



7 

K tvrzení KK, že Výbor SV odmítal předat podklady a nechtěl zpřístupnit dokumenty, 

přečetla paní Sadílková e-mailovou komunikaci s KKSV, kde KK informovala a nabízela 

společnou možnost kontroly dokumentů od původního vedení SV.  

Paní Švejcarová možnost být přítomna na této kontrole jménem KK odmítla. 
 

Pan Paulín dává hlasovat o Odvolání členů Kontrolní komise SV, zvolených Shromážděním 
vlastníků ze dne 22. listopadu 2018,  
 

Hlasuje se o odvolání  
pana Tomáše Kubíčka, nar. 26.8.1984, trvalým pobytem: Píškova 1949/18, 155 00 Praha 5   
  - pro odvolání  72,74%;  proti odvolání  23,19%,  zdržel se 4,08    %  
 

Hlasuje se o odvolání  
paní Sandry Švejcarové, nar:.24.9.1986, trvalým pobytem: Trávníčkova 1773/23,155 00 Praha 5 
  - pro odvolání  72,38%;  proti odvolání 23,08%;  zdržel se 4,54% 

Hlasuje se o odvolání  
pana Dominika Vilda, nar: 20.2.1963, trvalým pobytem: Trávníčkova 1776/29, 155 00 Praha 5, 
 – pro odvolání  71,27%;  proti odvolání  23,19%;  zdržel se 5,54%  

Usnesení: 
 

Shromáždění vlastníků dne 21.2.2019 na svém řádném Shromáždění odvolalo členy kontrolní 
komise SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, IČO 06242481, se 
sídlem Trávníčkova 1773, Praha 5  a to jmenovitě:  
pana Dominika Vilda, předsedu kontrolní komise SV, nar. 20.2.1963, trvalým pobytem: Trávníčkova 

č.1776/29, 155 00 Praha 5, pana Tomáše Kubíčka, člena kontrolní komise SV, nar: 26.08.1984, 

trvalým pobytem: Píškova 1949/18, 155 00 Praha 5 a paní Sandru Švejcarovou, členku kontrolní 

komise SV, nar: 24.9.1986, trvalým pobytem: Trávníčkova 1773/23,155 00 Praha 5 
 

Volba nových členů kontrolní komise SVTC7 
 

Usnesení:  

Shromáždění vlastníků z časových důvodů nezvolilo nové členy kontrolní komise SV. 

Volba kontrolní komise bude hlavním bodem programu dalšího Shromáždění vlastníků, SVTC7 

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

1773, Praha 5, které bude svoláno nejpozději do třech týdnů od dnešního dne. 
 

Usnesení 

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

Trávníčkova 1773, Praha 5 ze dne 21.2.2018, konaného v jídelně Základní školy Trávníčkova 

1744/4, Praha 5 
 

Shromáždění vlastníků projednalo a schválilo:  

 Volbu orgánů Shromáždění vlastníků  

 Odvolání členů Kontrolní komise SV 
 

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí : 

 Informace o Sanaci základů  
 

Shromáždění vlastníků neprojednalo:  

 Novou volbu Kontrolní komise SV a ukládá Výboru SV svolat Shromáždění  

bez zbytečného odkladu  

V  Praze dne 21.2.2019  
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Zapisovatel:   Jarmila Bechyňová, v.r.  
 

 

Předsedající:  Radek Paulín, v.r. 

 

 

Přílohy: 

 Příloiha  č.1- Pozvánka 

 Příloha  č.2 - Prezenční listina – jen v listinné podobě  

 Příloha  č.3 - Dopis - Vyjádření kontrolní komise SVTC7 k návrhu na její odvolání  

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

 

Příloha č.1 - má dvě části 

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 (SV) vás zve   

na DŮLEŽITÉ  SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ 
které se koná dne 21. 2. 2019 od 18.40 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. Projekt „Sanace základů domů“ a jeho fáze  

a. Projekt představí Technický dozor investora (TDI) SVTC7 
b. Výběrové řízení na dodavatele  
c. (účastní se i zástupce firmy, kterou na základě VŘ doporučí TDI) 
d. Harmonogram prací 
e. Rozpočet projektu 
f. Dotazy k projektu 

3. Revize volby Kontrolní komise SV shromážděním vlastníků  
a. ze dne 22. listopadu 2018, odvolání členů Kontrolní komise SV 
b. Odůvodnění návrhu na Odvolání KK SV Shromážděním - přílohou 
c.  Podrobné důvody návrhu na odvolání budou prezentovány  
d. na Shromáždění 

4. Volba Kontrolní komise SV 
5. Diskuse   
6. Usnesení 
7. 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.  
POKUD  POUŽÍVÁTE BRÝLE, VEZMĚTE SI JE PROSÍM S SEBOU 

Shromáždění vlastníků svolává:   Výbor SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků   
 
 
 
 
 
 



9 

2. část pozvánky: 

Dámy a pánové,  

na základě podnětů velkého množství členů SV, přítomných na Shromáždění dne 22.11.2018,  

ke zveřejněným výsledkům volby KKSV a záznamům o hlasování, jsme z důvodů nesrovnalostí 

v těchto záznamech zařadili na program svolaného Shromáždění, kromě projednání chystané 

„Sanace základů domů“, i bod „Revize volby Kontrolní komise SV, návrh na Odvolání 

Kontrolní komise SV Shromážděním SV“. 
 

Současný Výbor SV průběh volby KKSV na základě výše zmíněných podnětů členů SV prověřil 
a přitom zjistil následující významná pochybení, která měla vliv na výsledky voleb do KKSV a to:  

 hlasování se účastnily osoby, které neměly oprávnění na Shromáždění hlasovat,  

 hlasy u více než 10 osob byly zaznamenané jinak, než jak někteří členové SV skutečně 
hlasovali. 
 

Současný Výbor má za to, že nepřesnosti v záznamech o volbě KK mohly vzniknout mimo jiné i  

 v důsledku zveřejnění výsledků až dne 23.11.2018 v 00.08 hod., tj.  

 bez možnosti jednotlivých členů se na místě a v průběhu Shromáždění vyjádřit.  
 

Současný Výbor SV na zjištěnou situaci nejprve upozornil bývalé členy Výboru SV  
(p. Žabka, p. Kalaš, pí Čížková)  a  zaslal  jim 

 konkrétní připomínky k provedeným záznamům o hlasování a výsledky svého prověření  

 požádal je o opětovnou kontrolu a zjednání nápravy výsledků hlasování.  
 

Jednotlivé zjištěné nepřesnosti, na které současný Výbor SV takto upozornil,  

 nebyly ani přes jeho opakovanou snahu zohledněny.  
 

Současný Výbor SV řešil danou situaci i směrem ke KK, taktéž bez reálné součinnosti.  

 Současný Výbor se s popsanou situací neztotožňuje, 

 Současný Výbor navrhuje kvůli transparentnosti revizi a kontrolu voleb KK. 
 

 

Současný Výbor SV navrhuje následující postup, který ověří, či vyvrátí pochybnosti  
o proběhlé volbě členů KK, a to formou hlasování Shromáždění o:  
 

o odvolání volby Kontrolní komise SV Shromážděním,  
o v případě odvolání členů KK, novou volbu Kontrolní komise SV. 

 
Tento postup vnímá Výbor SV jako nejrychlejší a vůči všem členům SV nejspravedlivější.  

 

Podrobnější vysvětlení bude v případě zájmu, připraveno k předložení na Shromáždění 

vlastníků dne 21.2.2019. 
 

 

 

Děkujeme za pochopení  

Výbor SVTC7 
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Příloha  č.2 - Prezenční listina – jen v listinné podobě 

 

 

  

Příloha  č.3 - Dopis - Vyjádření kontrolní komise SVTC7 k návrhu na její odvolání  
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