
Zápis ze schůze shromáždění společenství 
vlastníků domu Seniorů 1618 Liberec 

Datum:   8. 11. 2018 v 19.00  

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

Pozvaní hosté:   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 – 59,54 % 

Projednávané body dle předloženého programu:  

1) Zahájení, prezence  

Schůzi zahájil Mgr. Dominik Fišer, předseda výboru. Přivítal přítomné členy SV a hosty. Uvedl, že 
dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na 
základě plných mocí 59,54 % členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  

2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 

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

Účetní závěrka za rok 2017 – schváleno 100% přítomných vlastníků 

3) Schválení převodu zisku společenství z roku 2017 do podílových nákladů 

Zisk ve výši 603 Kč za vybraná penále. 

Schváleno 100% přítomných vlastníků 

4) Navýšení příspěvků do fondu oprav 

Aktuálně spoříme 5 Kč/m2, návrh na navýšení po 5 letech na 7 Kč/m2 s účinností od května 2019, 
kdy budou nové předpisy plateb. Nyní nejsou plánované žádné investice z fondu oprav. 
Domluveno, že fond oprav necháme i nadále na běžném účtu společenství. 

Navýšení měsíčního příspěvku na 7 Kč/m2 čisté podlahové plochy jednotky s účinností od května 
2019 – schváleno 96,25% přítomných vlastníků 

5) Provozní záležitosti 

a) Domovník pan Houda skončil ze zdravotních důvodů, nahradil ho pan Černý, tel. 722 927 943. 

b) Na jaře byly instalovány stojany na kola v kočárkárně. 

c) O instalaci elektronického vrátného na druhé vchodové dveře nebyl dostatečný zájem, takže 
nebylo realizováno. 

d) Pan Večerník nám na začátku sezóny vypověděl smlouvu na sekání trávy. Nově tyto práce 
zajišťuje firma SPANTIK CZ s.r.o. Cena za jedno sekání a odvoz trávy je 2 370 Kč bez DPH, od 
října 2018 ji musíme platit včetně DPH tzn. 2 870 Kč. Seká se většinou 4x ročně. 

e) Na podzim byl zastřižen živý plot u parkoviště, zajistil domovník. 

f) Byla uzavřena nová pojistná smlouva na dům s platností od 1. 10. 2018 u pojišťovny 
Kooperativa. Oproti staré smlouvě byla navýšena pojistná částka na 50 mil. Kč a sjednány lepší 
podmínky. Pojistné je nižší 17 595 Kč/rok s automatickou indexací. 



g) Od 1. 1. 2019 vstoupí v platnost loni uzavřené smlouvy na odběr elektřiny a plynu od ČEZu, 
které nám přinesou úsporu nákladů. 

h) Připojení domu (TV, internet) firmou Artemis je kvůli změnám ve vlastnictví pozemků 
plánováno až na příští rok. 

i) Společenství vlastníků bylo zaregistrováno k platbě daně z příjmů (kvůli zisku) a bylo podáno 
daňové přiznání. Daň se neplatila žádná. 

j) Od začátku roku byla navýšena cena za svoz odpadu o cca 5 %. Týká se pouze dvou popelnic, 
které objednává společenství přímo u svozové firmy. 

k) 25. 5. 2018 vešlo v účinnost nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jediným 
zpracovatelem našich dat je správce Interma BYTY, se kterým byla uzavřena zpracovatelská 
smlouva. Členové společenství byli informováni o zpracovávaných údajích a požádáni o 
souhlasy se zpracováním údajů. Přístup k osobním údajům zpracovávaným společenstvím má 
pouze výbor společenství a správce Interma BYTY. 

l) Do kočárkárny neukládejte prosím krabice, skříňky apod., to patří do sklepů. 

m) Ve výtahu došlo k výměně osvětlení za LED trubice, kvůli delší životnosti a úspoře nákladů za 
výměny. Náklady činily 2 735 Kč. 

n) V kotelně bylo vyměněno jedno z čerpadel, oprava byla hrazena z úspor na opravy v kotelně. 
Tyto úspory jsou nyní cca 70 tis. Kč a ročně spoříme 15 tis. Kč. Domluveno, že již nebudeme 
rezervu dále navyšovat, protože její výše je dostatečná, a každý rok se do vyúčtování zahrnou 
pouze reálné náklady na opravy (v minulých letech cca 5 tis. Kč). 

6) Podněty členů společenství, diskuze, závěr 

a) Pan Fišer navrhl možnost instalace bezpečnostních kamer do prostoru vchodu do domu. 
Instalovány v několika okolních domech. Cílem je ochrana našeho majetku. Možnosti instalace 
jsou legislativně upraveny a instalace podléhá registraci u ÚOOÚ – záměr schválen 70% 
přítomných vlastníků. Výbor zjistí možnosti a nabídky, které předloží společenství. 

b) Byla diskutována problematika parkování na parkovištích u domu po změně vlastníka 
pozemku. Vyjádření správce Interma BYTY k problematice je vyvěšené na nástěnce a na 
dveřích. Parkoviště i příjezdová komunikace jsou zkolaudované jako veřejné a bez povolení 
stavebního úřadu není legálně možné užívání omezit ani zpoplatnit. 

c) Pan Holas si znovu stěžoval na rušení psem z bytu č. 6. Výbor nedokáže rušení objektivně 
posoudit a ani nemá kompetence tyto problémy řešit, je třeba to řešit přímo s vlastníkem 
bytu příp. se obrátit na příslušné státní orgány, které mohou zasáhnout. Výbor i správce vyzve 
vlastníka k dodržování stanov společenství. 

V Liberci dne 8. 11. 2018 
 Mgr. Dominik Fišer  
      předseda SV  
Zapsal: Pavel Klopán 


