
                                                                       Zápis 

 

z jednání členské schůze samosprávy objektu 143 B, V Aleji 1355-1358, konané dne 16.2.2017 v 

18.00 hod v čp. 1356 

Přítomni: dle prezenční listiny 

29 členů samosprávy B (pozváno 49), z toho 14 vlastníků bytových jednotek. 

za SBD Bohemia Poděbrady: Ing. Viktor Šalanda 

 

Program jednání: 

1. Úvod – p.Čepl  zahájení, uvítání přítomných, konstatoval, že jednání je usnášení se schopné. 

Program jednání byl schválen. 

2. Ing. Šalanda: 

na úvod zrekapituloval přítomným informace 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 11.1.2017, kde bylo 

dohodnuto, že další postup při zakládání společenství vlastníků jednotek se bude připravovat 

odděleně dle platných prohlášení vlastníka na objekty A (čp. 1350- 1354) a B (čp. 1355- 1358). 

Tato přípravná schůze se bude zabývat projednáváním úprav stanov SVJ, které byly již rozeslány s 

pozvánkou, navržením členů výborů SVJ budovy B a přípravou schůze s účastí notářky JUDr. 

Svobodové. 

    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 z manželů. 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. 

 
3. Dále byly diskutovány úpravy stanov, které byly již rozeslány.  

Nejasnosti výkladu některých ustanovení stanov Ing. Šalanda zodpověděl. Např. svolávání jednání,  

vymáhání dluhů nebo oznamování stavebních úprav je ve stanovách v souladu s vyššími právními 

předpisy. Ve věci finanční limity kompetence výboru v zadávání zakázek bylo po podrobné diskuzi 

hlasováno o návrhu pí. PhDr. Kreuzové o snížení limitu a návrh nebyl těsnou většinou přijat a Čl. 5, 

odst.6) stanov tak zůstane beze změny. 

Byla dohodnuta obecná úprava Čl. 4, odst. 5) nahlížení do dokumentu v sídle společenství.  

Bylo dohodnuto doplnit Čl. 6 odstavcem 14): Člen se zavazuje zajistit, aby nájemci a osoby 

užívající jeho byt dodržovali ustanovení Čl. 6 odst. 2 – 9 a 11 -12.   

Ostatní návrhy mající charakter stylistických úprav a drobných doplnění poznamenával p. Douša a 

budou zapracovány do definitivního návrhu stanov. 

     Mezi přítomnými bylo diskutováno složení výboru tříčlenného výboru SVJ. Výsledkem jsou 

kandidáti do výboru:  Milan Čepl, Tomáš Buldra a Jiří Douša.     

 

4. Diskuze 

Ing. Šalanda zrekapituloval další postup, předpokládaný termín notářské schůze je 11.4.2017. 

Definitivní návrh stanov a pozvánka bude rozeslána opět mailem (i za cenu případné změny termínu) 

se zápisem z tohoto jednání. Připomenutí pí. Šedivé o domovním řádu je úkolem pro budoucí výbor 

SVJ, aby potřebné další dokumenty mohly být schváleny na budoucích jednáních. 

   

5. Závěr 

p.Čepl poděkoval za účast a všichni byli pozváni na notářskou schůzi, která se zřejmě bude konat v 

suterénní místnosti v čp. 1351 (budově A). 

 

V Poděbradech, dne 22.2.2017                              Zapsal: Jiří Douša 


