
Z Á P I S 
 

ze shromáždění společenství vlastníků domu Seniorů 1617 
463 11 Liberec30 

 
 
Datum konání : 10.11.2015 
 
Místo konání : sušárna bytového domu Seniorů 1617, Liberec 30 
 
Přítomní : viz Presenční listina 
Hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s. 
 Iva Loumová, Jaroslav Nýdrle – domovník 
 Evženie Svojíková – místopředsedkyně BD Zenit 
 
Průběh shromáždění dle předloženého programu : 
 

1) Zahájení, presence : 
Jednání shromáždění společenství vlastníků (dále jen SV) zahájil a průběh řídil 
p.Vacek, předseda výboru. 
Dle příložené presenční listiny bylo přítomno 7 vlastníků jednotek s celkovým 
spoluvlastnickým podílem 72%. Shromáždění vlastníků jednotek bylo usnášení 
schopné. 
 
2) Informace o nové legislativě a přípravě nových stanov : 
p.Ježková seznámila přítomné na potřebu změny stanov SV vzhledem k novému 
občanskému zákoníku. Lhůta pro přizpůsobení stanov SV je do 1.1.2017. Výbor 
SV připraví návrh nových stanov v průběhu roku 2016, aby mohly být scháleny na 
příštím shromáždění SV v 4Q.2016. 
 
3) Schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2014 : 
Shromáždění SV schválilo zprávu o hospodaření SV za rok 2014, která byla 
prezentována p.Ježkovou. Zpráva je veřejný dokument, je k nahlédnutí u správce. 
Hlasování : pro 100% / proti 0% / zdrželo se 0% přítomných 
 
4) Schválení pravidelného příspěvku do fondu oprav a způsob jeho pravidelného 

navyšování : 
Finančí prostředky budou do fondu oprav, který nebyl dosud zřízen, ukládány od 
1.1.2016. Níže uvedené schéma výběru finančních prostředků do fondu oprav 
bude platné jak pro vlastníky bytových jednotek, tak i pro členy BD Zenit, kteří 
mají družstevní podíly v domě Seniorů 1617. 
p.Vacek navrhl začít od 1.1.2016 s výběrem částky 4Kč/m2 měsíčně a navyšovat 
tuto částku každý následující rok o 1Kč/m2 měsíčně. Celková plocha je 
stanovena dle zápisu v katastru nemovitostí. Navyšování bude zastaveno na 
částce 10Kč/m2 měsíčně, tzn. v roce 2022. Tímto způsobem vybraná částka 
~800tis.Kč bude uložena na účtu SV a použita na plánované větší investice 
(opravy) v budoucnu. 
Shromáždění SV schválilo předložený návrh výběru finančních prostředků do 
fondu oprav. 
Hlasování : pro 100% / proti 0% / zdrželo se 0% přítomných 



5) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánů SV : 
p.Vacek představil návrh výše ročních paušálních náhrad s platností od 1.1.2016 
v následující výši : 
Předseda a místopředseda (p.Vacek, p.Zaplatílková) – každý 5000Kč / ročně. 
Člen výboru (p.Pavlištová) – 4000Kč / ročně. 
Výše uvedené částky budou vyplaceny v 1Q.2017. 
Součet výše uvedených částek bude rozpočítán rovnoměrně mezi vlastníky 
bytových jednotek. 
Shromáždění SV schválilo předložený návrh paušálních náhrad. 
Hlasování : pro 100% / proti 0% / zdrželo se 0% přítomných 
 
6) Provozní záležitosti : 
Úklid společných prostor – bylo konstatováno, že největší znečišťovatelé 
společných prostor (chovná psí stanice v bytě p. Thielové), již v domě nebydlí, byt 
má nového vlastníka. Problém je tedy vyřešen. Ohledně dodržování pořádku 
v domě platí zásady domovního řádu – viz nástěnka v domě.  
Velkorozměrné odpady – u p.Nýdrleho anebo na Obecním úřadu ve Vratislavicích 
n/N je možno zakoupit nálepku v hodnotě 35Kč pro jejich odvoz (nábytek atp.). 
Odvoz odpadu opatřeného zakoupenou nálepkou zajistí technické služby. Tento 
druh odpadu je vhodné složit vedle domovního kontejneru na netříděný odpad. 
Kontejner na netříděný odpad – výbor SV provede kontrolu aktuálnosti kontaktů 
jednotlivých vlastníků i členů BD, které jsou uvedeny na správě SV. Všichni 
budou dotázáni, zda jsou plátci místního poplatku za svoz komunálního odpadu, 
který je dán vyhláškou města. Tato aktivita souvisí mj. se snahou zvětšit kapacitu 
kontejnerů, která se v tuto chvíli jeví jako nedostatečná. Určité rezervy jsou určitě 
i ve zlepšení třídění odpadů (kontejnery na tříděný odpad jsou v blízkosti domu), 
ke kterému všechny vyzývám. 
Interma-BYTY, Klientská zóna – na internetových stránkách správce 
(www.interma-byty.cz) po přihlášení v klientské zóně má možnost každý vlastník 
zjistit / ověřit veškeré údaje spojené s jeho bytovou jednotkou.  
O zaslání přihlašovacích údajů je třeba požádat na správě.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Ing. Luděk Vacek 
předseda výboru 

 


