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Zápis ze Shromáždění vlastníků 
SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků 

ze dne 26. 11. 2019 
 

Datum: 26. 11. 2019 

Od – do: 18.30 – 20.00 hod 

Místo: nová jídelna ZŠ Trávníčkova 1744/4, Praha 5 

Přítomno: 64840 jednotek/podílů, tj. 60,82% jednotek ze 100% jednotek, shromáždění je 

usnášeníschopné 

Představení hostů:    
Mgr. Jana Průchová – právník SV 
Ing. Soňa Bőhnelová – auditor 
p. Antonín Kopecký, EKO-Kopecký, s. r. o. – jednatel účetní společnosti 
 

Program jednání – pozvánka – (příloha č.1) 
1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 

2. Vytvoření provozního fondu (PF)- v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 

3. Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do (PF) v souladu s rozpočtem na rok 2019 

4. Schválení mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 v souladu s rozpočtem na rok 2019 

5. Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec – prosinec 2019) – (příloha č. 2) 

6. Postup a předání agendy SV odstupujícími členy orgánů SV novým členům – (příloha č. 3) 

7. Projednání odměn pro orgány SV (červenec – prosinec 2019)  

a) Výbor SV 

b) KK SV 

8. Personální obsazení v orgánech SV, volba nových členů 

a) Výbor SV 

b) KKSV  

9. Návrh a projednání profesionálního správce pro SVTC7 (příloha č. 4) 

10. Diskuse  

11. Usnesení  

12. Závěr 
 

Užité zkratky v textu: 

 Společenství vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků, 
IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 – dále jen SV  

 Výbor Společenství vlastníků – dále jen Výbor SV 

 Kontrolní komise Společenství vlastníků – dále jen KKSV 

 Provozní fond – dále jen PF 

 Fond oprav – dlouhodobé zálohy - dále jen FO 
 
1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV – R. Paulín 
Pan Radek Paulín, předseda Výboru SV uvítal přítomné a oznámil, že na shromáždění 
vlastníků je přítomno 64840 jednotek ze 106 609 jednotek, tj. 60,82 % vlastníků  
a shromáždění vlastníků je tak usnášeníschopné.  
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Volba orgánů 

- Návrh na předsedajícího shromáždění:  

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí 

tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% 

jednotek z přítomných jednotek. 

 

Předsedající shromáždění - pan Radek Paulín  

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

- Návrh na zapisovatele shromáždění:  

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí 

tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% 

jednotek z přítomných jednotek. 
 

Zapisovatel shromáždění - paní Martina Hrabáková 

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

- Návrh na skrutátora shromáždění:  

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno  60,82 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí 

tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% 

jednotek z přítomných jednotek. 
 

Skrutátoři shromáždění - paní Eliška Sadílková 

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

 

Skrutátoři shromáždění - paní Jarmila Bechyňová 

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

Usnesení: Orgány Shromáždění vlastníků, konaného dne 26. 11. 2019 byly zvoleny: 
 

Předsedajícím – p. Radek Paulín, narozen 3.února 1981, trvalým pobytem Trávníčkova 

1773/23, 155 00 Praha 5 
 

Zapisovatelem – pí Martina Hrabáková, narozena: 28. 8. 1979, trvalým pobytem 

Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 
 

Skrutátory 

pí Eliška Sadílková, nar: 7. 5. 1980, trvalým pobytem Trávníčkova  1773/23, 155 00 Praha 5  

pí Jarmila Bechyňová, nar:  29. 3. 1961, trvalým pobytem Trávníčkova  1775/27, 155 00 Praha 5 
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2.  Vytvoření provozního fondu (PF)  
předsedající udělil slovo pí Sokolovské M. 
Provozní fond musí být součástí rozpočtu, aby hospodaření SV bylo v souladu se zákonem  

a Stanovami SV a s ohledem na předpokládané roční výdaje, které musí být z Provozního 

fondu hrazeny. Tyto výdaje nemůžou být podle Stanov SV a podle zákona hrazeny 

z příspěvků, které platíme jako dlouhodobé zálohy (FO-Fond oprav) – tak jak tomu bylo 

v účetnictví v roce 2018. 
 

- Nutné vytvoření PF dle Stanov SV a dle zákona. PF měl být vytvořen již od 1.1.2018,  

kdy Správu domů převzalo od Bytového družstva - Společenství vlastníků. Toto se 

nestalo. Současné vedení SV nyní přistoupilo k projednání a zřízení PF, s platností  

od ledna 2020.  

- Pí Sokolovská zdůraznila, že finanční prostředky, které se vyberou jako dlouhodobé 

zálohy do FO SV, nelze libovolně interně přesouvat do jiných fondů.  

- PF je zúčtovatelný, náklady jsou měřitelné. Případné přeplatky jsou vratné ve 

vyúčtování služeb. 
 

- Dotaz – pí. 1775/byt č.18. Je možné, když vytvoříme PF, o částku, kterou budeme dávat 

do PF, ponížit poplatky do Fondu oprav a služby na byt? 

Odpověď pí Sokolovská – Částku, kterou hradíme do FO - 20,- Kč/ m2 podlahové plochy 

bytu nelze ponížit, již tak je tato částka odváděná do FO velmi nízká, nejnižší ze všech 

okolních SV/BD. Nemůžeme odvody do FO snižovat. Je nutné mít rezervu pro případ 

nutné opravy. 
 

- Dotaz 1775/byt č.18. – Jak to vypadá s financemi, které zůstaly v BD?  

Odpověď pí Sokolovská – tyto finanční prostředky jsou stále uloženy v BD a musí se 

nejdříve řádně spočítat, pak je musí BD projednat, případně schválit jejich převod a 

teprve poté můžou být převedeny do SV.  

- Nyní je z hlediska zákona i Stanov SV, nutné vytvořit PF. V současnosti nemáme pokryty 

výdaje roku 2019. Proto musíme schválený rozpočet roku 2019 dorovnat. Nemůžeme 

se spoléhat na finance uložené v BD. A i pokud se tyto finanční prostředky převedou – 

musí se převést jen do dlouhodobých záloh (FO) a ty nemůžou být použity na úhradu 

nákladů, které se musí hradit z PF. 
 

- Návrh na hlasování zřízení provozního fondu (PF): 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí 

tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% 

jednotek z přítomných jednotek. 
 

Vytvoření/zřízení  Provozního fondu od 1.1.2020 

Hlasování: pro – 100%  zdržel se hlasování – 0% proti návrhu – 0% 
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- Usnesení: Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství 

vlastníků, IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

zřizuje s platností a účinností od 1. ledna 2020  provozní fond SV. 

3. Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do PF  
  předsedající udělil slovo pí Sokolovské M. 

- Jedná se o závazek ke schválenému Rozpočtu pro rok 2019, dle schválení ze 

Shromáždění ze dne 26. 6.2019. V současnosti platíme na správu domů jen 367,- Kč. 

Náklady, které musí být hrazeny z PF a nemůžou být hrazeny z (dlouhodobých záloh–

FO), jsou vyšší o více než 60%. Je nutné navýšení měsíčního poplatku o 524,- Kč 

měsíčně (to znamená, že současných 367,- Kč navýšíme o 524,- Kč na výsledných 891,- 

Kč – toto bude aktuální platba do PF od 1.ledna2020. 
 

- Návrh na hlasování o zvýšení pravidelného měsíčního příspěvku do PF ve výši 524,- 

Kč/měsíčně, od 1.ledna2020, to znamená navýšení na celkovou částku 891,- Kč 

měsíčně: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82 %  jednotek ze 100% jednotek. 

K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 

50% jednotek z přítomných jednotek. 
 

Měsíční navýšení příspěvku do PF o 524,- Kč měsíčně k současným 367,- Kč měsíčně, 

v celkové výši 891,- Kč - měsíčně, s platností od 1. ledna 2020. 
 

Hlasování: pro – 98,82% zdržel se hlasování – 1,18%  proti návrhu – 0% 
 

- Usnesení: Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství 

vlastníků, IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

schvaluje navýšení celkového měsíčního příspěvku do PF o 524,- Kč tak, že tento 

příspěvek bude s platností a účinností od 1. ledna 2020 činit 891,- Kč/měsíčně/byt. 

 
4. Schválení jednorázového mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 – předsedající udělil 
slovo pí Sokolovské M. 

- Vzhledem k dorovnání schváleného Rozpočtu na rok 2019, vznikl požadavek na úhradu 

mimořádného příspěvku do PF na rok 2019. Je nutné dorovnání rozdílu, který je ve 

schváleném Rozpočtu na rok 2019. V roce 2018 nebyl projednán, zřízen, schválen ani 

PF ani pravidelný měsíční příspěvek do tohoto fondu. Platby, které můžou být hrazeny 

jen z PF, jsou součástí schváleného Rozpočtu na rok 2019. Výše jednorázového 

mimořádného příspěvku na rok 2019 je 4.500,- Kč na byt. V případě, že bude mít někdo 

velký problém s úhradou jednorázového mimořádného příspěvku v plné výši, je možné 

v ojedinělých případech, podat žádost na Výbor SV a po jejím projednání platbu 

rozdělit do dvou částí. 
 

- Dotaz – 1774/ byt č.3. Kdy byla tato částka vypočítána a následně nepřednesena? Proč 

ne třeba v září, říjnu? 
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Odpověď - pí Sokolovská – Svolávat Shromáždění kvůli projednávání jednoho bodu 

programu by bylo nerozumné a nehospodárné. Shromáždění bylo naplánováno na 

listopad 2019, kde bylo v plánu vyřešit více bodů najednou. 
 

- Dotaz –1773/ byt č.17- Jak se mimořádný příspěvek bude platit – přes SIPO nebo jinak? 

Odpověď - pí Sokolovská - Mimořádný příspěvek bude zařazen do předpisu v únorové 

platbě v roce 2020.  
 

- Dotaz –1775/ byt č. 20 - Je možné mimořádný příspěvek ve výši 4.500,- CZK rozdělit  na 

2 částky pro všechny? 

Odpověď - p. Kopecký - jednatel účetní firmy Eko Kopecký, s.r.o.  Z hlediska účetnictví 

doporučujeme uhradit v rámci 1 platby, bude to jednodušší pro zpracování. Výjimky 

bude možné řešit po písemné žádosti vlastníků doručené Výboru SV. 
 

Dotaz – 1773/ byt č č. 12 

Paní poprosila přítomné, že než budeme uvažovat o rozdělení platby, aby se 

z přítomných lidí přihlásili ti, kteří budou mít problém s úhradou jednorázového 

příspěvku najednou. Nikdo se nepřihlásil.  
 

- Dotaz –1774/ byt č. 3  Kdo zavinil, že nyní musíme dorovnávat chybějící finance? 

Odpověď – p. Paulín – členové výboru SV na začátku roku 2018. 
 

- Dotaz – 1772/ byt č. 17  - mohlo se to vyřešit v r. 2017. 

Odpověď – pí Sokolovská - bavíme se o mimořádném příspěvku, ne o převodu 

finančních prostředků z BD - nepochopila jste situaci a smísila jste 2 různé oblasti. 

Převod fin. prostředků z BD na SV nemohl proběhnout v roce 2017. Návrh na převod 

prostředků byl připraven a měla jej schválit Čl. schůze Bytového družstva dne 7. 12. 

2017 – ale ta, jak víme, nebyla dokončena. 
 

- Návrh na hlasování o schválení jednorázového mimořádného příspěvku do PF na r. 

2019 ve výši 4.500,- CZK/byt: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82 % 

jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů 

přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 
 

Jednorázový mimořádný příspěvek do PF na r. 2019, ve výši 4.500,- Kč na byt, kdy 

povinnost k úhradě této platby byla projednána dne 26. 11. 2019, s tím že předpis 

platby byl stanoven na únor 2020 s úhradou v únoru 2020. 
 

Hlasování: pro – 99,22%  zdržel se hlasování – 0,78% proti návrhu – 0% 
 

- Usnesení: Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství 

vlastníků, IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

schvaluje povinnost členů SV zaplatit jednorázový mimořádný příspěvek do PF na r. 

2019 ve výši 4.500,- Kč/byt, splatný v řádném platebním termínu pro příspěvky do PF  

v únoru 2020. 
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(Podrobně v Příloze č. 2a/2b) 
5. Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec – prosinec 2019)  
- Za Výbor SV – p. Paulín R. 

Do dnešního dne je převedeno do osobního vlastnictví celkem 121 bytů, aktuálně 

v BDTC7 zůstává celkem 33 bytů, z toho je 27 bytů obsazeno členy BD, kteří splácí 

hypotéku a 6 bytů jsou nájemní byty. 

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 2/a.  

   

- Za kontrolní komisi SV – pí Matušková M.  

6x oficiální jednání kontrolní komise SV  

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 2/b.   

                         

   (Podrobně v Příloze č. 3)  
6. Postup a předání agendy SV odstupujícími členy orgánů SV novým členům  
  předsedající udělil slovo pí Hrabákové M. 
 

- Požadavek na zpracování předávacích protokolů o všech podkladech ze správy SV 

s termínem předání do 10. 12. 2019.  

Další informace jsou uvedeny v příloze č.3 
 

- Dotaz - 1776/ bytč.19 z jakého důvodu se vedení předává profesionální firmě 

Odpověď -  p. Paulín – nepředává se vedení profesionální firmě – změna je pouze v 

účetní firmě. Nadále ve vedení SV bude Výbor a KKSV. 
 

- Návrh na hlasování o termínu předání správy SV na základě předávacích protokolů 

do 10. 12. 2019: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82 %  jednotek ze 100% 

jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. 

více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 
 

Návrh na hlasování o povinnosti stávajících členů Výboru SV připravit veškeré 

podklady SV k předání novým členům Výboru SV na základě předávacích protokolů 

do 10. 12. 2019 

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

- Usnesení: Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství 
vlastníků, IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
ukládá stávajícímu Výboru SV povinnost zpracovat a předat Výboru SV v novém složení 
na základě rozhodnutí tohoto Shromáždění SV a za přítomnost KKSV na základě 
předávacích protokolů všechny podklady z vedení dokumentace SV, a to zejména 
Smlouvy s dodavateli, Revizní zprávy, Výpisy z banky, Evidence faktur, Podklady pro 
autorizace plateb, Vedení pokladny a patřičné dokumenty, Kompletní složky vlastníků,  
Elektronické přístupy, Zápisy ze Shromáždění včetně všech příloh a prezenčních listin, 
Zápisy ze zasedání Výboru SV, Vedení veškeré agendy a dokumentace SV, týkající se 
správy SV, a to nejpozději do 10.12.2019.  
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(Podrobně v Příloze č. 4.) 
 

7. Projednání odměn pro orgány SV (období červenec-prosinec/2019)  
  předsedající udělil slovo p. Cikhartovi A. 

- Návrh částky 4.073,- Kč na osobu a měsíc hrubého v průměru za období leden – 

prosinec 2019, což je průměrně cca 2.400,- Kč/os./měsíc v čistém. To znamená, že za 

období červenec – prosinec 2019 je tato částka ve výši 4500,- Kč na osobu/ měsíc 

průměrně, přičemž roční průměr na osobu a měsíc zůstává zachovaný tzn. 4.073,- Kč. 
 

- Návrh na hlasování o odměně pro orgány SV za období leden – prosinec 2019, ve výši 

4.073,- Kč v průměru na osobu a měsíc. Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno  

60,82 %  jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina 

hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 
 

Hlasování: pro – 98,83% zdržel se hlasování – 1,17% proti návrhu – 0% 
 

- Usnesení: Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772-1776 Praha, společenství 

vlastníků, IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 

schválilo odměnu jednotlivým členům orgánů SV za období červenec – prosinec 2019, 

a to v částce ve výši 4.073,- Kč v průměru na člena orgánu SV a měsíc, z toho za období 

červenec – prosinec 2019, činí tato částka 4.500,- Kč na člena orgánu SV za měsíc 

průměrně, přičemž roční průměr na člena orgánu SV a měsíc zůstává zachovaný ve výši 

4.073,- Kč. 

 
8. Personální obsazení v orgánech SV, volba nových členů 

a) Výbor SV - návrh na změnu ve výboru přednesl p. Paulín R. 

 p. Paulín Radek předal dne: 28.9.2019 odstoupení z funkce člena a předsedy 

Výboru SVTC7 

 Výbor jeho odstoupení projednal dne 3.10.2019 

 Návrh na doplnění výboru – paní Bechyňová Jarmila – 1775  

 Návrh na doplnění náhradníka člena výboru – pan Červený Jaromír - 1776 
 

- Návrh na projednání kandidátky za člena Výboru SV – paní Bechyňová Jarmila: 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,82 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí 

tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% 

jednotek z přítomných jednotek. 
 

Hlasování: pro – 93,36% zdržel se hlasování – 3,14% proti – 3,5% 

Usnesení:  Paní Bechyňová Jarmila, narozena 29. 3. 1961, trvalým pobytem 

Trávníčkova 1775/27, 155 00 Praha 5 byla s okamžitou účinností zvolena členkou 

Výboru SV. 
 

- Návrh na hlasování náhradníka člena Výboru SV – pan Červený Jaromír: Hlasování o 

tomto návrhu bylo přítomno 60,82 %  jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto 
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rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek 

z přítomných jednotek. 

Hlasování: pro – 98,15% zdržel se hlasování – 1,85% proti návrhu – 0% 

 

- Usnesení: Pan Červený Jaromír nar: 21.5.1980, trvalým pobytem Trávníčkova 1776/29, 

155 00 Praha 5, byl s okamžitou účinností zvolen náhradníkem člena Výboru SV.  
 

b) KKSV- návrh na změnu v KKSV přednesla pí Matušková M. 

 pí Sokolovská M. – předala dne 26.9.2019 odstoupení z funkce člena KKSV 

 KKSV toto odstoupení projednala den 11.11.2019  

 Návrh na doplnění členů KKSV - paní Sáčková Zuzana - 1775 
 

- Návrh na hlasování nového člena Kontrolní komise SV: Hlasování o tomto návrhu bylo 

přítomno 60,82 % jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba 

většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 

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

- Usnesení: Paní Sáčková Zuzana, narozena 26.5.1976, trvalým pobytem Trávníčkova 

1775/27, 155 00 Praha 5 byla s okamžitou účinností zvolena členkou KKSV. 

 

(Podrobně v Příloze č. 5) 

9. Návrh a projednání profesionálního správce pro SVTC7 – Paulín R. a Cikhart A. 
(1774/byt č. 21 – odchází – manželé – společní vlastníci bytu), Shromáždění SV je i 

nadále usnášeníschopné. 

- Pozice profesionálního správce – představení pozice vč. povinností a uvedení 

požadovaných kritérií pro volbu vhodné osoby, s účinností od 1. 1. 2020. 

- Opakující vysvětlení funkce Výboru SV, KK SV a profesionálního správce – orgány SV se 

nezbavují své odpovědnosti. Výbor SV zadává úkoly ke zpracování profesionálnímu 

správci. 
 

- Dotaz – Profesionální správce bude zaměstnanec? 

Odpověď – Ano, profesionální správce bude zaměstnanec, bude mít pracovní smlouvu 

vč. popisu práce, finanční ohodnocení 7. 834,-/měsíc/os/ brutto (Počítáno pro 7 osob – 

3 členové Výboru SV, 3 členové KKSV a 1 profesionální správce. Není konkrétní částka 

pouze pro profesionálního správce.) 
 

- Dotaz – 1776/ p. Kubíček – Prosím o částku pro profesionálního správce na měsíc. 

Odpověď – p. Cikhart - 38.000,- Kč/měsíčně v hrubém 
 

- Návrh na hlasování vytvoření pozice profesionálního správce: Hlasování o tomto 

návrhu bylo přítomno 60,04% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí 

 je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných 

jednotek. 

Hlasování: pro – 98,82% zdržel se hlasování – 1,18% proti návrhu – 0% 
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- Usnesení: Shromáždění SVTC7 Trávníčkova 1772-1776 Praha, společenství vlastníků, 

IČO: 062 42 481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 zřizuje 

s účinností od 1. ledna 2020 pracovní pozici profesionálního správce.  
 

- Návrh na hlasování osoby na post profesionálního správce.  

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 5.  

 

- Orgány SV navrhují zvolení paní Sokolovské M. do pozice profesionálního  
 

Návrh paní Sokolovské M. na pozici profesionálního správce. 

Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 60,04% jednotek ze 100% jednotek.  

K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek,  

tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 
 

Hlasování: pro – 98,22% zdržel se hlasování – 1,18% proti návrhu – 0% 
 

Usnesení: Paní Sokolovská Mária, nar. 12.5.1959, trvalým pobytem Trávníčkova 

1773/23, 155 00 Praha 5 byla nominována do pozice profesionálního správce SV, 

s dnem nástupu do práce(pracovního poměru) od 1.1.2020. 
 

10. Diskuse 

- Dotaz: 1775/ byt č. 18 Jak se vyvíjí situace se zpronevěřením financí paní účetní  

Pumrové (dluh 380.000,- CZK). Proč jste to objevili až po dvou letech? 

Odpověď - pí Sokolovská. Už jsem to vysvětlovala několikrát na různých členských 

schůzích BD. Ale zopakuji pro pí z 1775/18. Nesoulad ve Výpisech z účtů BD jsem 

objevila já a ne po dvou letech, ale okamžitě, když jsem od pí Pumrové, nedostala 

informace k finančním transakcím, které se mi nezdály. Okamžitě po mém zjištění jí byl 

zastaven přístup na účty BD, druhý den jsem měla připraveny podklady pro pí 

právničku na trestní oznámení, ve velice krátké době byla vyslechnuta PČR a nato 

souzena a odsouzena. Dostala podmínku s odkladem na 3 roky a povinností vše uhradit 

do tří let. Do daného termínu ale neuhradila nic. Znovu jsme celou záležitost museli 

řešit soudní cestou. Nyní je s ní podepsaný splátkový kalendář a pokud by neuhradila 

za sebou 2 splátky, lze se domáhat zaplacení dluhu soudně a následně exekučně. Do 

současnosti uhradila 2 splátky ve výši 2x 6.200,- Kč. Vše je v řešení. Ale tento případ 

patří do kompetence BD a ne SV a nyní probíhá Shromáždění SV! 
 

- Téma - TV příjem DVBT2– Cikhart A.– jsme připraveni. Upřesňuje pan z 1776/19 a 

doporučuje nechat přeladit TV kanály. To by mělo stačit. 
 

- P. Červený – 1776/27   doplňující informace k plánované únorové platbě mimořádného 

příspěvku do PF, platba přes SIPO (navýšení platby o 4.500,- a 500,- CZK) – doporučuje 

kontrolu výše limitu, pokud má někdo nastaven limit pro platbu SIPO.  
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- pí 1775/20_ Informace o mimořádném příspěvku do PF a navýšení příspěvku PF by 

měla být poskytnuta všem, i těm kteří nebyli přítomni Shromáždění SV dne 26. 11.19. 

Odpověď - pí Sokolovská – Ano, s tím samozřejmě počítáme. Lidé budou včas 

informováni a budou vydány nové EL s platností od 1.1.2019 a další s platností jen na 

měsíc únor 2020. 
 

- Dotaz p. 1774/3 - platí e-mailová adresa SV? Psal jsem dotaz, ale nikdo mi 

neodpověděl. 

Odpověď – Sadílková E. – prověří a odpoví. 

 

11. Rekapitulace Usnesení. 

Shromáždění vlastníků SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků,  
IČO: 06242481, se sídlem: Trávníčkova 1773, Praha 5, konaného dne 26. 11. 2019 
v nové jídelně Základní školy Trávníčkova 1744/4, Praha 5. 
 

Shromáždění vlastníků projednalo a schválilo: 

- Volba orgánů shromáždění vlastníků 

- Vytvoření provozního fondu (PF) 

- Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do PF ve výši 891,- Kč 

- Schválení mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 ve výši 4.500,-Kč  

- Schválení termínu předání všech podkladů SV novému čl. Výboru SV do 10. 12. 2019  

- Odměny pro orgány SV na rok 2019  

- Volba nového člena výboru a náhradníka do výboru SV 

- Volba nové členky do KK SV 

- Vytvoření pozice profesionálního správce v pracovním poměru vč. nominace konkrétní 

osoby do této pozice 

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí: 
- Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec – prosinec 2019)  

 

V Praze dne 26. 11. 2019 

Zapisovatel:  Martina Hrabáková, v.r ………………………………….. 

Předsedající: Radek Paulín, v.r. …………………………………………….. 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 - Pozvánka 

 Příloha č. 2 - Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec – prosinec 2019)  

 Příloha č. 3 - Přehled požadavků při předávaní všech podkladů SV ve správě SV 

 Příloha č. 4 - Zřízení pozice profesionální správce v SVTC7 

 Příloha č. 5 - Prezenční listiny – jen v tištěné podobě 
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(Příloha č. 1)  
 

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 shromáždění vlastníků, které se koná dne 26. 11. 2019 od 18.30 hodin 
v jídelně Základní školy na adrese Trávníčkova  1744/4,  Praha  13 

 Prezence je od 17.45  - 18.20 hod 
 

Program jednání: 
 
1) Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 

 

2) Vytvoření provozního fondu (PF)- v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019 
 (více na druhé straně pozvánky) 

 

3) Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do PF - v souladu s rozpočtem 2019                            
(více na druhé straně pozvánky) 
 

4) Schválení mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 – v souladu s rozpočtem 2019  
 (více na druhé straně pozvánky) 

 

5) Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec - prosinec 2019) 

6) Postup a předání agendy SV odstupujícími členy orgánů SV novým členům  
 (více na druhé straně pozvánky) 

 

7) Projednání odměn pro orgány SV  

 Výbor SV a KK SV (červenec – prosinec 2019)  
 

8) Personální obsazení v orgánech SV, volba nových členů  

 Výbor SV 

 Kontrolní komise SV 
 

9) Návrh a projednání profesionálního správce pro SVTC7  
(více na druhé straně pozvánky) 

10) Diskuse   
11) Usnesení 

12) 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   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VYSVĚTLENÍ  K  NĚKTERÝM  BODŮM  POZVÁNKY: 
 
 

Některé body, které musí Shromáždění vlastníků, dne 26. 11. 2019, projednat a schválit,  
měly být již schváleny s platností od ledna 2018, kdy Správu našich domů převzalo  

SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků.  
 

Cílem Shromáždění vlastníků, které se koná dne 26. 11. 2019 je uvést do souladu 
hospodaření SV se Stanovami SVTC7 a se Zákonem. 

 

K bodu 2) programu: Vytvoření Provozního fondu, který nebyl v roce 2018 zřízen.  
 

Provozní fond musí být součástí rozpočtu, aby hospodaření SV bylo v souladu se Zákonem  

a Stanovami SV a s ohledem na předpokládané roční výdaje, které musí být z Provozního fondu hrazeny. Tyto 

výdaje nemůžou být podle Stanov SV a podle Zákona hrazeny z příspěvků, které platíme jako dlouhodobé 

zálohy (Fond oprav) – tak jak tomu bylo v účetnictví v roce 2018. 
 

K bodu 3) programu: Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do PF od 1.1.2020 
 

V souladu se Stanovami SV a se Zákonem, na základě projednaného a schváleného Rozpočtu ze Shromáždění 

vlastníků ze dne 26. 6. 2019 a nákladů, které musí být hrazeny z provozního fondu, je nutné zřídit pravidelný 

měsíční příspěvek do provozního fondu. Tím se vyhneme projednávání a placení mimořádných plateb, 

v souvislosti s dorovnáváním nákladů hrazených z provozního fondu, který do dnešního dne nebyl zřízen.  

 

K bodu 4) programu:  

Schválení mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 podle Rozpočtu na r. 2019  
 

Dorovnání rozpočtu roku 2019, podle schváleného Rozpočtu ze Shromáždění vlastníků  

ze dne 26. 6. 2019 v souladu s vytvořením Provozního fondu.  
 

Vzhledem k tomu že v roce 2018 byly některé provozní náklady SV hrazeny a účtovány z dlouhodobých 

záloh/Fondu oprav – což je v rozporu se Zákonem a Stanovami SV, musí Shromáždění SV konané dne 26. 11. 

2019 odsouhlasit na rok 2019 jednorázový mimořádný příspěvek, aby SV hospodařilo v souladu se Zákonem 

a Stanovami SV.  
 

Platba mimořádného příspěvku do PF na rok 2019 do provozního fondu roku 2019 – bude schválena na 

tomto Shromáždění. Tato platba bude zařazena do předpisu plateb v lednu 2020 s úhradou v únoru 2020. 

Účtována do účetnictví na základě Schválení Shromážděním ze dne 26. 11. 2019, do roku 2019.   
 

K bodu 6) programu:  

Postup a předání agendy SV odstupujícími členy orgánů SV novým členům  
 

Zpracování předávacích protokolů o všech podkladech ze Správy SV – Smlouvy s dodavateli, revizní zprávy, 
vedení veškeré agendy a dokumentace SV včetně výpisů z banky, faktur, autorizace plateb, pokladna, 
kompletní složky vlastníků, elektronické přístupy.   
 

K bodu 9) programu: Návrh na profesionálního správce pro SVTC7  
Při společném jednání Kontrolní komise a Výboru SV byl projednáván návrh na zajištění profesionálního 

správce SV. Tento návrh zpracovaly společně orgány SV tak, aby mohl být předložen na Shromáždění 

vlastníků, které se koná dne 26. 11. 2019 k projednání a schválení. 
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(Příloha č. 2)  

Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec - prosinec 2019) 

1) K 26. 11. 2019 – je převedeno do osobního vlastnictví 121 bytů z celkového počtu 154 
bytů. V BD zůstává 33 bytů – z toho je 6 nájemních bytů a ve 27 bytech bydlí členové 
BD, kteří splácejí hypotéku. 

2) Při výměně čipového systémy v roce 2018 bylo vydáno celkem přes 555 čipů.  
a. V domech bydlí jen 320 osob. Proč byl vydaný tak velký počet čipů nám není 

známo.  
b. Čipy od vydávání v roce 2018 nejsou vedeny přímo na konkrétní osobu, ale jen 

na byt, co už několikrát znemožnilo identifikaci.  
c. Čipy jsou vydány tak, aby se s nimi lidé dostaly do všech našich domů – ne jako 

dříve jen do sousedního – průchozího domu.  
d. Začínají se nám po domech toulat cizí lidé, kteří v domech nemají co dělat.  
e. Hlavním důvodem výměny čipů bylo nasadit kvalitnější systém, který znemožní 

kopírování čipů, zajistit větší bezpečnost obyvatel a zmapovat počty osoby, 
které mají nárok na čip – TENTO CÍL byl zcela zmařen!. 

f. Musí být celý systém čipů a vydané čipy revidované 
3) Do dnešního dne je zpracovaná část  

a. Sanace základů z uliční strany domů,  
b. jsou instalovány nové schody do domů 1772 a 1773.  
c. Další práce ve vnitřním bloku začnou na přelomu dubna – května 2020 
d. budou pokračovat dokončovací práce v uliční straně domů 1772-1776. 

4) Dne 26.6.2019 na Shromáždění  vlastníků bylo rozhodnuto ukončit spolupráci se 
současnou účetní firmou a nalézt novou účetní společnost 

5) KKSV zpracovala  
a. zadávací dokumentaci pro Výběrové řízení nové účetní firmy,  
b. vybrala a oslovila vhodné společnosti,  
c. zpracovala podklady VŘ a předala je Výboru SV 
d. informovala vítěznou společnost a dohodla společné jednání s výborem 
e. aktivně spolupracovala při úpravě smlouvy a smluvních podmínek s účetní 

firmou  
6) Byla vybraná nová účetní firma – Eko Kopecký - informace jste dostali  
7) Nyní se připravuje převzetí podkladů od bývalé účetní firmy VD 
8) Pokračuje kontrola účetnictví roku 2018, kdy nemohla být kvůli zjištěným chybám 

v průběhu auditu roku 2018 schválena účetní závěrka  
9) KK a Výbor SV připravily Shromáždění vlastníků na dnešní den - 26.11.2019. 

10) Orgány SV připravili Návrh na projednání profesionálního správce pro SV  
11) Probíhala pravidelná kontrola a autorizace plateb faktur a výplata mezd - DPP  
12) SV – Vede pokladnu drobného vydání  
13) Komunikace s členy SV – emailem, telefonicky osobně v kanc. BD/SV 
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Z působení Kontrolní komise SV uvádíme:  

v roce 2019 se na svém řádném Zasedání sešla celkem 6 x a pracovala na:  

 dokončení zpracování vyúčtování služeb za rok 2018 

 zpracování a kompletaci zápisu ze Shromáždění SV 26. 6. 2019 

 přípravě a účasti na jednání s VD o předání dokladů SV roku 2018 

 zpracování a předání výpovědi firmě VD 

 přípravě zadávací dokumentace na výběrové řízení na novou účetní firmu  

 výběru účetní firmy místo VD 

 zajištění předání dokladů SV a požadování zpracování agendy SV od VD 

 zajištění spolupráce s novou účetní firmou EKO  

 předání agendy SV od VD firmě EKO 

 zpracování rozpočtu SV, schváleného 26.6.2019 Shromážděním vl. 

 přípravě návrhu mimořádných příspěvků do fondů SV dle Stanov a Zákonů 

 přípravě jednání s RD Legal o právních záležitostech SV 

 přípravě návrhu pozvánky na Shromáždění SV v listopadu 2019 

 přípravě Shromáždění SV v listopadu 2019 

 Kontrolní komise průběžně upozorňovala výbor SV k zajištění nápravy a 

případnému postihu na zjištěná porušení Stanov SV a Domovního řádu při 

probíhajících rekonstrukcích a úpravách v bytech,  

 Kontrolní komise požádala v říjnu 2019 výbor SV o předložení veškeré agendy 

týkající se rekonstrukcí provedených v roce 2019 investory v bytech ke kontrole. 

 S ohledem na výše uvedené zkušenosti za funkční období kontrolní komise 

podpoří návrh na ustanovení fungujícího profesionálního správce v SV s jasně 

stanovenými kompetencemi danými smlouvou a s odpovídajícím finančním 

ohodnocením vynaložené práce pro SV 

 

 Kontroly: 

● Kontrolní komise požádala výbor SV o informaci, jak byly vyřešeny přestupky při 

rekonstrukcích, konaných v průběhu roku 2019. 

● Kontrolní komise připomněla výboru zpracování Informace k rekonstrukcím pro 

vlastníky a její distribuci členům SV. 

● Kontrolní komise vyzvala Výbor SV k předložení dokladů SV k odloženým kontrolám 

avizovaným v květnu a červnu do konce října 2019. 

● Ke kontrole budou předloženy:  

o Smlouvy, pokladna, faktury, výpisy a podklady k výpisům.  

o Výbor SV byl požádán, aby připravil odpovídající podklady  
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(Příloha č. 3)  

 

Postup a předání agendy SV při ukončení působení člena a předsedy Výboru, 
p. Radka Paulína a volbě nového člena a náhradníka výboru. 
 

Zpracování předávacích protokolů o všech podkladech  
ze Správy SV – zajistí Výbor do 10. 12. 2019.   

- Smlouvy s dodavateli,  
- Revizní zprávy,  
- Výpisy z banky, 
- Evidence faktur,  
- Podklady pro autorizace plateb,  
- Vedení pokladny a patřičné dokumenty,  
- Kompletní složky vlastníků,  
- Elektronické přístupy, 
- Zápisy ze Shromáždění včetně všech příloh a prezenčních listin, 
- Zápisy ze zasedání Výboru,  
- Vedení veškeré další agendy a dokumentace SV  

 
 

 (Příloha č. 4)  

PROFESIONÁLNÍ SPRÁVCE  SV  

Na základě zkušeností z ročního působení v orgánech SV a BD Vám Výbor SV spolu 

s Kontrolní komisí SV, předkládá společný návrh na budoucí vedení SV.  

V návrhu Vám představíme, proč se tak současné vedení SV rozhodlo.  

Pozice ve Výboru SV v současné podobě jsou zodpovědné, časově velmi náročné, za 

svoji práci ručí členové výboru svým vlastním majetkem, na těchto postech je značná 

fluktuace a tyto pozice jsou finančně i přístupem členů SV nedoceněny.   

Zjistili jsme, že pokud chceme udržet profesionální úroveň vedení SV, je nutné tuto 

situaci změnit. Řešení vidíme ve vytvoření pozice profesionálního správce SV.  

 Hlavním důvodem tohoto návrhu je nedostatek a ochota vhodných osob, které by tyto 

pozice mohly a chtěly v takovém rozsahu vykonávat. Pozice jsou náročné i proto, že 

v současné podobě Výbor odpovídá za všechny členy SV tz. jak jednotlivé vlastníky, tak za 

kolektivního vlastníka, kterým je zakládající člen SV a to je Bytové družstvo.  

Proto současné vedení SV předkládá společný návrh na ustanovení pozice  
PROFESIONÁLNÍ SPRÁVCE SV.  

Profesionální správce bude pro SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství 

vlastníků, IČO: 06242481, sídlem Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále „SV“), 

zajišťovat: 
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 Správu všech domů, tzn. Trávníčkova 1772 až 1776, Praha, a to především opravy           
a údržbu společných částí těchto domů 

 Administrativní práci a organizaci dokumentace v SV 

 Vedení a aktualizaci evidenci členů SV v tiskové i elektronické podobě 

 Vedení a kontrolu v Evidenci obyvatel podle EL 

 Komunikaci se všemi členy SV včetně kolektivního člena SV, kterým je BD  

 Přípravu Shromáždění vlastníků a podkladů k němu 

 Zpracovávat a kompletovat Zápis ze Shromáždění vlastníků 

 Spolupráci s účetní firmou SV - být kontaktní osobou SV vůči účetní firmě, udělovat jí 
pokyny, připomínky, vznášet k ní dotazy, žádosti apod.  

 Spolupráci na pravidelném ročnímu auditu a vedení účetnictví  

 V případě zájmu Výboru SV, zpracovávat měsíční přehledy a výhledy  

 Kontrolovat plnění uzavřených Smluv s dodavateli 

 Kontrolovat a aktualizovat web SV 

 Vyjadřovat se k oprávněnosti doručených faktur k proplacení SV 

 Komunikaci s dodavateli služeb pro SV 

 Zpracování podkladů ke změně zápisů SV v OR u MS Praha 

 Vedení a archivaci dokumentů SV v elektronické a tiskové podobě 

 Korespondenci a komunikaci s dotčenými orgány SV 

 Dohled nad dodržováním Stanov a Domovního řádu SV  

 Kontrolu v průběhu rekonstrukcí bytů včetně zajištění veškeré dokumentace a 
dodržování pokynů stanovených Výborem a KK SV 

Výbor vzhledem k tomu, že jsme velké SV, musí i nadále existovat a bude i nadále 

zodpovídat za vedení SV. Pozice Profesionální správce nebude mít aktivní přístup 

k finančním prostředkům SV. To znamená, že platby v bance a vedení pokladny bude stále 

zajišťovat Výbor SV. Aktivní přístup k účtům SV zůstane i  nadále jen členům Výboru SV. 

Orgány SV připravily požadavky, které musí vhodný kandidát na tuto pozici splňovat  
o Velmi dobré odborné znalosti v oblasti správy domů  
o Schopnost vést a řešit složitá jednání s dodavateli služeb 
o Manažerské zkušenosti z řízení organizace  
o Velmi dobré organizační schopnosti 
o Dobré vyjadřovací a prezentační schopnosti 
o Samostatnost a časovou přizpůsobivost   
o Profesionální, ale důrazné jednání  
o Musí umět hájit zájmy vlastníků  
 

A teď k osobě profesionálního správce.  
Orgány SV se jednomyslně shodly na tom, že to musí být  

 člověk zkušený,  

 s dlouholetou praxí na podobné pozici, 

 znalý situace v oblasti bytových domů 

 musí mít praxi ve vedení podobného subjektu jako je naše SV 

 


