
Zápis z mimořádné schůze Společenství vlastníků jednotek JESENIOVA 2852, Praha 3, konané dne 

7.10.2015 od 18:00 v prostorách garáží domu. 

Mimořádné shromáždění vlastníků SVJ bylo svoláno výborem SVJ na základě výsledků řádného shromáždění SVJ 

konaného 3.6.2015. Na tomto shromáždění dostal výbor SVJ za úkol provést výběrové řízení na nového správce 

domu SVJ. Dále byl podán návrh paní Blahutové, že její známá, má zájem o práci ve výboru SVJ. Tyto okolnosti 

vedly ke svolání mimořádného shromáždění SVJ na den 7.10.2015. 

 

Program jednání mimořádného shromáždění SVJ 

1. Hlasování o novém správci SVJ na základě údajů vycházejících z nabídek správcovských firem. 

2. Hlasování o třetím členovi výboru SVJ 

 

Prezence členů byla zahájena v 17:30 a ukončena v 18:10 v místě konání shromáždění. Přítomných členů včetně 

zastoupených na základě plné moci bylo 31, s podílem 23.160 hlasů, tj. 51,59%. Vzhledem k faktu, že se na 

mimořádné schůzi sešlo více než 22.445 hlasů, tedy více než 50% bylo shromáždění prohlášeno za 

usnášenischopné. 

Shromáždění se osobně zúčastila i kandidátka na třetího člena výboru, paní  Jaroslava Kubalíková. Paní 

Kubalíková se představila a mimo jiné sdělila, že je zaměstnankyní společnosti DOMUS. Paní Zubková k tomu 

uvedla, že by se mohlo jednat o střet zájmů, pokud by zároveň společnost DOMUS byl i správce. Otevřela se 

krátká diskuze  o střetu zájmu, většina přítomných však střet zájmů v tomto případě nespatřovala. Na paní 

Kubalíkovou bylo vzneseno několik dotazů, ze strany přítomných členů, na které paní Kubalíková osobně 

odpověděla. 

Předseda výboru Marek Szewczyk uvedl výsledky výběrového řízení (nabídky byly v předstihu uvedeny na webu 

SVJ a e-mailem byli členové informování, že tyto informace je na webu SVJ dostupná). Z výsledků vyplývá, že 

pouze dvě nabídky se zdají být komplexní a kvalitou odpovídající požadavku SVJ. Jednalo se o nabídky spol. 

DOMUS a PARKERS. 

Dále bylo dáno slovo zástupcům společnosti DOMUS, která se shromáždění účatnila z titulu vlastnictví nebytové 

jednotky v domě, tedy z titulu spolumajitele domu. DOMUS představil svou nabídku správy SVJ. Především se 

vedly otázky na kontrolu potřeb údržby domu a provádění údržby jak malého, tak velkého rozsahu, otázky 

asistence PČR v případě vloupání a krádeží ve společných prostorách domu, asistence při vyřizování pojistných 

událostí, otázka odečtu měřičů spotřeby vody a tepla v případě sporných náměrů, otázka havarijní služby a pod. 

Následně ve stejném duchu jako DOMUS, představil Marek Szewczyk nabídku společnosti PARKERS. 

HLASOVÁNÍ Č.1 

Pan Tomáš Novotný navrhnul hlasovat nejdříve o společnosti DOMUS, jako správce SVJ.   

Počet přítomných hlasů: 23.160, potřeba pro schválení: 11.581, PRO: 12.865, PROTI: 834, ZDRŽEL SE: 9.461 

Výsledek:  společnost DOMUS byla shromážděním schválena jako nový správce SVJ od 1.1.2016 

HLASOVÁNÍ Č.2 

Marek Szewczyk navrhnul hlasovat o přijetí paní Jaroslavy Kubalíkové, nar. 17.12.1981, bytem Baškirská 1406/5, 

Praha 10, jako třetího člena výboru SVJ Jeseniova 2852, Praha 3. 

Počet přítomných hlasů: 23.160, potřeba pro schválení: 11.581, PRO: 21.523, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1.637 

Výsledek: paní Jarmila Kubalíková byla shromážděním schválena jako třetí člen výboru SVJ 

 

Po druhém hlasování byly vyčerpány body programu mimořádného shromáždění SVJ Jeseniova 2852, Praha 3 

a předseda výboru SVJ, Marek Szewczyk jednání shromáždění ukončil v 19:50. 

 

V Praze  dne 12.10.2015 

 

 

......................................................................   .................................................................. 

Zápis vypracoval a podpisem stvrzuje    Zápis zkontroloval a podpisem stvrzuje 

Marek Szewczyk – předseda výboru SVJ    Ivana Zubková – místopředsedkyně výboru SVJ 


