
Společenství vlastníků pro bytový dům Uralská 889/4 
se sídlem Uralská 889/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07, IČ: 27349578 

 

 

Zápis č. 2/2019 
ze shromáždění členů Společenství vlastníků  

pro bytový dům Uralská 889/4 

 
 
Termín konání: 24.9.2019, 18:30 – 20:15 
Místo konání: společenská místnost v bytovém domě Uralská 889/4 
Přítomni: viz prezenční listina, celkem přítomno 51,42% 

Ing. Miloslava Ježková, Interma BYTY, a.s. 
Michal Vlach, SBD PS, za SVJ Americká 

 
 

Program: 
1. Zahájení, prezence 
2. Volba zapisovatele a předsedajícího schůze 
3. Úprava cirkulace a měření teplé vody 
4. Splatnost nedoplatku z vyúčtování služeb 
5. Určení výše záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu domu 
6. Splatnost záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu domu 
7. Schválení zprávy hospodaření a účetní závěrky SV za rok 2017 včetně schválení způsobu             

vypořádání hospodářského výsledku 
8. Schválení zprávy hospodaření a účetní závěrky SV za rok 2018 včetně schválení způsobu             

vypořádání hospodářského výsledku 
9. Schválení rozpočtu na rok 2020 
10. Změna systému odměňování výboru (nahrazení odměn paušální náhradou nákladů) 
11. Smlouva s firmou GREPA Networks, s.r.o. 
12. Schválení zřízení branky z balkonu u bytu 201 na zahradu 
13. Schválení zřízení branky z balkonu u bytu 206 na zahradu 
14. Ostatní 

● Situace v SV Americká 
● Odkup pozemku Hirňákovi 
● Chodník u zadní branky 
● Pohledávky a závazky SV 
● Komory v patrech – dohledání vlastníků, pronájem volných komor 
● Nový správce – zhodnocení působení 
● Stavební úprava jednotky bez stavebního povolení a dodání potřebných revizí 

15.  Závěr 
 
 

1. Zahájení, prezence 
Přítomné přivítala paní Grossová a konstatovala, že shromáždění je usnášeníschopné, když           
je přítomno 51,42% všech vlastníků jednotek. Dále konstatovala, že na shromáždění se            
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dostavil zástupce ze správcovské firmy SBP PS pan Vlach a nechala shromáždění hlasovat             
o schválení jeho přítomnosti. 
Hlasování č 20190924_01: Přítomnost pana Vlacha za SVJ Americká 
Pro: 97,55%, Proti: 0%, Zdrželo se: 2,45% 
Schváleno: ANO 

2. Volba zapisovatele a předsedajícího schůze 
Jako předsedající shromáždění byla navržena paní Grossová, jako zapisovatel pan Žižka. 
Hlasování č 20190924_02: Shromáždění určuje paní Grossovou jako předsedkyni         
shromáždění a pana Žižku jako zapisovatele. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

3.  Úprava cirkulace a měření teplé vody 
Proběhla diskuze o předložené nabídce (příloha č. 1) na úpravu cirkulace teplé vody, která              
by přinesla výhody i nevýhody.  
Hlasování č 20190924_03: Shromáždění souhlasí s eliminací systému horizontální cirkulace          
teplé vody dle přiložené nabídky (tj. 3500 Kč / bytová jednotka - včetně DPH) od Miloše                
Frumara. Cena bude každému vlastníku účtována ve vyúčtování. 
Pro: 2,45 %, Proti: 83,41 %, Zdrželo se: 14,13 % 
Schváleno: NE 

4. Splatnost nedoplatku z vyúčtování služeb 
Výbor navrhuje zkrácení splatnosti nedoplatku z vyúčtování služeb na 1 měsíc od doručení             
vyúčtování. 
Hlasování č 20190924_04: Shromáždění určuje splatnost nedoplatku z vyúčtování služeb na           
1 měsíc ode dne doručení vyúčtování vlastníkovi jednotky. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

5. Určení výše záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu domu 
Výbor navrhuje schválit výši záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu ve stávající výši               
dle přiložené tabulky. 
Hlasování č 20190924_05: Společenství vlastníků schvaluje zálohy na služby a správu           
domu ve výši uvedené v tabulce, která bude přílohou č. 2 zápisu ze shromáždění. 
Společenství vlastníků je oprávněno vždy po provedení ročního vyúčtování jednostranně          
upravit výši zálohových plateb za služby dle aktuální spotřeby (např. vody, el. společných             
prostor, atd.), a to přiměřeně v závislosti na výši zjištěného nedoplatku či přeplatku. 
1 měsíc ode dne doručení vyúčtování vlastníkovi jednotky. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

6. Splatnost záloh na úhradu služeb a příspěvků na správu domu 
Výbor navrhuje určit splatnost záloh k 20. dni příslušného měsíce. Od tohoto data lze u               
opožděných plateb vymáhat úroky z prodlení. 
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Hlasování č 20190924_06: Shromáždění stanovuje splatnost záloh na služby a měsíční           
platby příspěvků na správu domu k 20. v příslušném kalendářním měsíci. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

7. Schválení zprávy hospodaření a účetní závěrky SV za rok 2017 včetně schválení             
způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
Do zprávy hospodaření za 2017 (příloha č. 3) se již nezasahovalo a připomínky byly              
zapracovány do zprávy za rok 2018 či budou uvedeny ve zprávě za rok 2019. Hospodářský               
výsledek byl nulový. 
Hlasování č 20190924_07: Shromáždění schvaluje předloženou zprávu hospodaření a         
účetní závěrku SV za rok 2017 (příloha č. 3). 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

8. Schválení zprávy hospodaření a účetní závěrky SV za rok 2018 včetně schválení             
způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
V roce 2018 vykázalo SVJ zisk po zdanění ve výši 3176 Kč. Výbor navrhuje převést tento                
zisk do fondu oprav. Předložená zpráva hospodaření (příloha č. 4) bude zároveň rozeslána             
členům SV emailem. 
Hlasování č 20190924_08: Shromáždění schvaluje předloženou zprávu hospodaření a         
účetní závěrku SV za rok 2018 včetně převedení zisku po zdanění ve výši 3 176 Kč do                 
fondu oprav (příloha č. 4). 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

9. Rozpočet na rok 2020 
Výbor předložil návrh investic v roce 2020: 

1. Oprava zámkové dlažby u vjezdu (výměna kostek)                 35 000 Kč 
2. Nákup 1 nádoby na odchyt dešťové vody + instalace                6 000 Kč 
3. Oprava fasády u hlavního vstupu, výmalba u schránek            35 000 Kč 
4. Oprava chodeb na schodišti – praskliny + výmalba domu            60 000 Kč 
5. Bezpečnostní značení schodiště + označení východů                5 000 Kč 
6. Stromy - zkrácení                                10 000 Kč 

Hlasování č 20190213_09: Shromáždění schvaluje předložený rozpočet na rok 2020. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

10. Změna systému odměňování výboru (nahrazení odměn paušální náhradou         
nákladů) 
Hlasování č 20190213_10: Shromáždění ruší odměnu výboru za správu a výkon funkce            
člena výboru je nadále bezplatná. Výbor má nárok na paušální náhradu nákladů spojenou s              
výkonem funkce ve výši 24 tis. Kč ročně, tj. 50 Kč za byt. jednotku a měsíc (byt správce                  
nepřispívá na tuto náhradu). Rozdělení paušálních náhrad je v kompetenci výboru. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 
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11. Smlouva s firmou GREPA Networks, s.r.o. 
Firma Grepa Networks si pronajímá na střeše místo pro antény a dále místo pro zařízení v                
technické místnosti. Za nájem platí 4000 Kč za rok, přičemž tento příjem musí být zdaněn.               
Přístroje odebírají neměřitelné - tj. neznámé - množství elektrické energie. Tato cena je             
nevýhodná a výbor zkoušel firmu oslovit s žádostí o úpravu. Firma na požadavky doposud              
nezareagovala, proto výbor navrhuje smlouvu k 31.12.2019 ukončit (dvouměsíční výpovědní          
lhůta). 
 
Hlasování č 20190213_11: Shromáždění schvaluje vypovězení smlouvy s firmou Grepa          
Networks, s.r.o., neboť tato smlouva je nevýhodná. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

12. Schválení zřízení branky z balkonu u bytu 201 na zahradu 
Hlasování č 20190213_12: Shromáždění schvaluje zřízení branky z balkonu u bytu 201 na             
zahradu. Úpravu si zajistí a zafinancuje na vlastní náklady vlastník jednotky po získání             
potřebných povolení a zachování stávajícího vzhledu (barva a výplň zábradlí) tak, aby nebyl             
porušen vzhled domu a nebyla poškozena fasáda. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

13. Schválení zřízení branky z balkonu u bytu 206 na zahradu 
Hlasování č 20190213_13: Shromáždění schvaluje zřízení branky z balkonu u bytu 206 na             
zahradu. Úpravu si zajistí a zafinancuje na vlastní náklady vlastník jednotky po získání             
potřebných povolení a zachování stávajícího vzhledu (barva a výplň zábradlí) tak, aby nebyl             
porušen vzhled domu a nebyla poškozena fasáda. 
Pro: 100 %, Proti: 0 %, Zdrželo se: 0 % 
Schváleno: ANO 

14. Ostatní 
Situace v SV Americká 
Pan Vlach sdělil, že v současné době nemá vedlejší dům Americká výbor a nový výbor bude                
muset být zvolen v řádu měsíců. Problém spočívá v tom, že jen výjimečně podaří svolat               
usnášeníschopné shromáždění. Oba domy mají zájem na vzájemné spolupráci v areálu, ale            
v současné době není možné legálně odsouhlasit společné investice a opravy a proto byly              
shromáždění a výbor vyzvány, aby s veškerými společnými výdaji počkaly do zvolení            
nového výboru. To se netýká havarijních stavů, o jejichž nápravě může správce rozhodnout             
na základě znaleckých posudků. 
Odkup pozemku Hirňákovi 
Převod pozemku byl dokončen. Novým vlastníkem je nově pouze SVJ Uralská. SVJ            
Americká se nepřidalo, neboť tato investice byla při hlasování per rollam zamítnuta. SVJ             
Uralská nicméně vyčká na nový výbor Americké a pak se pokusí domluvit na úhradě              
poloviny nákladů vydaných za tento pozemek, což představuje v současné době částku do             
23 000 Kč (zbývá zaplatit daň z převodu nemovitosti). 
Chodník u zadní branky 
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Projekční práce započaly, ale po zamítnutí investice SVJ Americká byly práce projekční            
kanceláře pozastaveny. Pokračování se předpokládá po domluvě s výborem SVJ Americká. 
Pohledávky a závazky SV 
Dlouhodobé pohledávky po splatnosti: 
XXX – 89 808 Kč (bude započteno celé po obdržení vyúčtování bazénu 2019) 
XXX – 106 tis. Kč + úroky a náklady z vymáhání – pohledávka předána k vymáhání               
exekutorské kanceláři, s XXX se nepovedlo dohodnout na splátkovém kalendáři 
XXX – 43 tis. Kč 
Pohledávky z ročního vyúčtování 2018: 
XXX – byt 603 – 53 443 Kč + nedoplatek na zálohách 2019 - 42 278 Kč – předáno právnímu                  
zástupci k vymáhání  
XXX – byt 601 – 51 368 Kč – předáno právnímu zástupci k vymáhání 
XXX – byt 309 – 2 320 Kč + nedoplatek roku 2016 - 2 849 Kč – zaslána předžalobní                  
upomínka 
XXX – byt 505 a garáž 103 - 44771 Kč a 7 885 Kč – jednáno, příslib uhrady 
 
Závazky SVJ – po splatnosti nejsou žádné evidované závazky mimo XXX -27 939 Kč, kde              
bude proveden jednostranný zápočet před koncem roku 
 
Zůstatek na bankovním účtu: 1 684 000 Kč 
 
Komory v patrech – dohledání vlastníků, pronájem volných komor 
Někteří vlastníci komor zůstávají nedohledaní, někteří se přihlásili a některé komory byly            
SVJ zpřístupněny. V nejbližší době zajistí výbor kontrolu nedohledaných komor na           
katastrálním úřadě a pak rozešle informaci, jaký je aktuální stav a některé komory nabídne k               
využití. 
Nový správce – zhodnocení působení 
K novému správci nejsou žádné připomínky, práci odvádí včas a kvalitně.  
Stavební úprava jednotky bez stavebního povolení a dodání potřebných revizí 
V jednotce 603 došlo k vybudování komína, což sice bylo schváleno shromážděním, ale bez              
potřebných povolení ze stavebního úřadu. Není ani doložena požární bezpečnost této           
stavby. Dle vyjádření projektanta mohlo dojít k narušení nosné funkce střešního pláště a             
nejspíš bude nutné provést stavební úpravy k zajištění nosné funkce oslabené konstrukce.            
Také mohlo dojít k narušení paroizolační funkce střešního pláště, což bude v budoucnu mít              
za následek větší množství kondenzace. Nejsou dodávány pravidelné roční revizní zprávy o            
bezpečnosti stavby. Podle stavebního úřadu nebyla dodatečná stavba komína na našem           
objektu nikdy povolena. Výbor ve spolupráci se správcovskou firmou Interma Byty a.s.            
společně vyzvaly majitele celkem třikrát k napravení tohoto stavu a nabídly mu součinnost.             
Majitel nereaguje a nekoná. Proto výbor přikročí - po doporučení od právníka a po konzultaci               
se shromážděním - k řešení přes podání oznámení na černou stavbu na stavebním úřadě. 

15. Závěr 
Paní Grossová poděkovala ve 20:15 hodin všem za účast a ukončila shromáždění. 
 
 
Za SVJ Uralská 889/4 
 
 
 
Ing. Jiřina Grossová, v.r. Ing. Jiří Žižka, Ph. D., v.r. Lenka Králová, v.r. 
předseda výboru místopředseda výboru člen výboru 


