
                                                                       Zápis 
 
 
z jednání členské schůze samosprávy objektu 143, Kunštátská – V Aleji 1350-1358, 
konané dne 11.1.2017 v 18.00 hod v čp. 1356 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
21 členů samosprávy A, z toho 13 vlastníků bytových jednotek 
19 členů samosprávy B, z toho 10 vlastníků bytových jednotek 
za SBD Bohemia Poděbrady: Ing. Viktor Šalanda 
 
Program jednání: 
 
1. Úvod -Ing. Vlčko  zahájení, uvítání přítomných, konstatoval, že jednání není 
usnášení se schopné a je tedy informativní. 
 
2. Ing. Šalanda: 
na úvod informoval přítomné o změně právní situace v obou budovách ve smyslu zák. 
311/2013 Sb., kdy došlo po privatizaci dalších bytů ke snížení podílu SBD Bohemia 
pod polovinu. O tomto už byli informováni přítomní na minulé členské schůzi a v 
současnosti uplynula lhůta k založení SVJ a důsledkem je, že může dojít k 
problémům se zaknihováním smluv (i prodejních) na katastrálním úřadě.  
Dále byly podány velmi podrobně informace o postupu při zakládání společenství 
vlastníků jednotek  
- rozdělení objektu na 2 SVJ dle platných prohlášení vlastníka na objekty A (čp. 
1350- 1354) a B (čp. 1355- 1358) 
- přípravné schůze na těchto objektech k předběžnému odsouhlasení úpravy 
vzorových stanov a navržení členů výborů SVJ 
- uskutečnění notářských schůzí s programem: schválení stanov a volba výborů SVJ. 
Ing. Šalanda dále informoval o průběhu notářských schůzí v minulém čtvrtletí a o 
problémech, vzniklých na těchto schůzích.  
Pro schválení stanov a ustavení výboru SVJ je nutný souhlas nadpoloviční většiny 
vlastníků jednotek v objektu. Tento požadavek vede k nutnosti zajištění dostatečné 
nadpoloviční účasti vlastníků jednotek. Při notářské schůzi při nepřítomnosti se 
vyžadují písemné plné moci a to i za nepřítomného druhého manžela. Vzory jsou k 
dispozici, plné moci nemusí být podepsány ověřeně. Schůze se mohou zúčastnit i 
nájemci družstevních bytů, budoucí vlastníci, jako hosté. Za družstevní podíl hlasuje 
statutární zástupce SBD. Aby notářská schůze proběhla hladce, je na předběžných 
jednáních nutno projednat úpravy stanov. Vzorové stanovy již byly zájemcům 
rozesílány emailem. Rovněž je nutno předem projednat počet členů výboru SVJ a 
najít vhodné kandidáty.        
 
3. Diskuze k bodu 2 – úvodem pí. Harantová apelovala na přítomné, by se záležitost 
založení SVJ řešila bez prodlení, neboť prodává byt a dle informací z Katastrálního 
úřadu v Nymburce by došlo k neakceptování vložené smlouvy. Ve věci přípravy 



stanov navrhovala pí. MUDr. Fričová zefektivnit jejich přípravu rozesláním návrhu 
všem vlastníkům. Ing. Šalanda dal k dispozici stanovy SVJ ze svého domu, které již 
byly zaknihovány v rejstříku a které po přizpůsobení názvu by se použily jako návrh 
k dalším úpravám. Dále bylo odsouhlaseno využít služeb notářky JUDr. Svobodové, 
která v poslední době osvědčovala vznik asi 20 SVJ. Po další diskuzi je zřejmé, že 
další organizace přípravy schůzí SVJ bude odděleně v budově A i B. V jednotlivých 
budovách se do příštího jednání dohodnou na počtu členů výboru, minimálně tři, 
nebo podle počtu vchodů pět. Na návrh MUDr. Fričové bylo dohodnuto, že další 
jednání by se konala po jarních prázdninách a to 15.2.2017 v objektu A a 16.2.2017 v 
objektu B. Do té doby by byly rozeslány návrhy stanov k připomínkování. Dle 
možnosti budou rozesílány emailovou poštou, jinak na vyžádání budou k dispozici v 
tištěné podobě v kanceláři SBD. Dojde-li na únorových schůzích k dohodě o 
definitivním znění stanov a o složení výboru SVJ, je možno objednat notářku. Schůze 
by se konaly v důstojnějších prostorech, je možnost pronajmout jídelnu základní 
školy na Žižkově.           
 
4. Informace o hospodaření:  
J. Douša – stav fondu údržby objektu 143 na základě podkladů, předaných 
ekonomickým úsekem SBD Bohemia. K 31.12.2015 činil FÚ 1.403 tis. Kč, k 
31.12.2016 činí zůstatek FÚ 1.221 tis. Kč. V roce 2016 se uskutečnila výměna oken 
ve společných prostorách domu (124 oken), za 570.313,- Kč. 
S ohledem na možnost rozdělení hospodaření podle budov byly akce v posledních 
letech fakturovány podle jednotlivých čp.  
 
5. Různé: 
Na připomínku p. Hnáta bude k emailové korespondenci přiložen výpis z účetního 
deníku analytické evidence.  
 
6. Diskuze: 
Ing. Vlčko – řešení užívání společných prostor v objektu. Po vytvoření SVJ bude toto 
podléhat odsouhlasení výbory SVJ v budovách. 
Na závěr diskuze byl rekapitulován nejbližší další postup v přípravě notářských 
schůzí tak, jak byl projednáván a přítomní již neměli další návrhy  
 
7. Závěr: 
Ing. Vlčko poděkoval přítomným za vyšší účast a schůzi ukončil. 
 
 
 
V Poděbradech, dne 12.1.2017 
 
Zapsal: Jiří Douša 


