
Zápis ze schůze shromáždění společenství 
vlastníků domu Seniorů 1618 Liberec 

Datum:   19. 10. 2016 v 19.00 hod.  

Místo konání:  zasedací místnost Interma BYTY, a.s., U Sila 1201, Liberec 30, 463 11  

Pozvaní hosté:   Libor Kafka - vedoucí správy nemovitostí Interma BYTY a. s. 
Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY a. s. 
Iva Loumová - domovník 
členové BD Zenit z domu Seniorů 1618 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 57,11% 

Projednávané body dle předloženého programu:  

1) Zahájení, prezence  

Schůzi zahájil Mgr. Dominik Fišer, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce). 
Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo 
v zastoupení na základě plných mocí 57,11% členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  

2) Odvolání a volba výboru společenství 

Došlo k formálnímu odvolání stávajícího výboru (Dominik Fišer, Ivana Forejtová, Tomáš Zuzánek) – 
schváleno 100% přítomných vlastníků, tedy 57,11% všech vlastníků. 

Nový výbor byl k dnešnímu dni zvolen v tomto složení: Dominik Fišer (předseda), Pavel Klopán 
(místopředseda), Ivana Forejtová (člen) – schváleno 100% přítomných vlastníků. 

3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 

Výroční zpráva shrnující účetní závěrku byla všem vlastníkům zaslána k prostudování společně s 
pozvánkou na tuto schůzi. Zároveň byli všichni přítomní seznámeni s jejím obsahem. 

Účetní závěrka za rok 2015 – schváleno 100% přítomných vlastníků.  

4) Schválení nových stanov společenství, aktualizovaného domovního řádu a směrnice pro 
rozúčtování nákladů a služeb spojených s užíváním jednotek v domě 

Hlavní změny v nových stanovách – výňatek z domovního řádu, nutné počty pro schvalování, 
nejvíce změn vyplývá z legislativních změn. 

Nové stanovy společenství – schváleno 100% přítomných vlastníků. 

Aktualizovaný domovní řád – schváleno 100% přítomných vlastníků. 

Směrnice pro rozúčtování nákladů a služeb spojených s užíváním jednotek v domě – schváleno 
100% přítomných vlastníků. 

5) Provozní záležitosti 

a) Vjezd k našim domům z ulice Seniorů – je nepřehledný, již 2 roky řeší požadavek na úpravu 
městský úřad. Zatím byl dodán projekt na úpravu křižovatky, který upravuje parkování při ulici 
Seniorů, kde oficiálně žádná parkovací místa zřízená ani vyznačená nejsou. Slíbena realizace 
úpravy na jaře 2017. Do té doby bude nainstalována nová kamera obecního kamerového 
systému, která umožní lepší monitoring místa Policií.  

b) Vysázení živého plotu kolem popelnic – letos už se nestihlo, bude realizováno až na jaře 2017. 



c) Kočárkárna – lidé často nezamykají, koupíme kouli a vyladíme zavírání dveří. Povinnost 
zamykat dveře zůstává. 

d) Připojení od společnosti UPC – dán předběžný souhlas k připojení domu, k realizaci by mělo 
dojít zřejmě v roce 2017. 

e) Zřízena datová schránka společenství – především kvůli zasílání výročních zpráv na rejstříkový 
soud. 

f) Parkování mimo parkovací místa u domu – opakující se problém, týká se pouze nájemníků 
v bytě č. 4, řešeno s majitelem bytu. 

g) V lednu 2016 byla v celém domě vyměněna měřidla vody a tepla. 

h) Výtah – došlo ke zkrácení lan, na základě provedené odborné zkoušky objednána výměna 
dožitých baterií nouzového sjezdu a zkrácení lan omezovače rychlosti. 

i) Kotelna – vyměněn nefunkční modul řídící jednotky, uhrazeno z rezervy na havárie kotlů. 

j) Výstavba továrny v Zeleném údolí – z původních plánů sešlo, nemáme žádné nové informace 
o aktuálních plánech vlastníka pozemků. 

k) Placení za svoz odpadů – lidem, kteří si popelnici nemohou objednat u města nebo nedoložili 
potvrzení o přihlášení k odpadům na naší adrese, objednává popelnice SV a náklady jsou jim 
rozúčtovány. Pro doložení přihlášení k odpadům nebo při jakýchkoli změnách nás kontaktujte 
na e-mailu společenství: senioru1618@gmail.com.   

l) Problémy se psem v byte č. 6 – SV ani správce nemá kompetence toto účinně řešit ani 
postihovat, v případě podobných problémů je třeba se obrátit na přestupkové oddělení 
městského úřadu, v případě vážnějších problémů, které vyžadují okamžité řešení, na Policii. 

6) Podněty členů společenství, diskuze, závěr 

Žádné podněty od členů společenství nezazněly, takže předsedající poděkoval všem za účast 
a shromáždění ukončil. 

V Liberci dne 19. 10. 2016 
 Mgr. Dominik Fišer  
      předseda SV  
Zapsala: Ivana Forejtová 


