
Návrh usnesení mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 
 
Společenství vlastníků domu Široká 5135 
se sídlem Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou 
(dále jen „společenství“) 
 
Předkladatel: výbor 
 
V souladu s ustanovením článku IX. stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku tímto 
navrhujeme, aby vlastníci jednotek rozhodli o schválení usnesení v níže uvedených bodech mimo 
zasedání shromáždění vlastníků jednotek. Jedná se o záležitosti, které jinak náleží do působnosti 
shromáždění. 

Návrh usnesení k jednotlivým bodům a podklady k návrhu Vám předkládáme v příloze. Usnesení je 
navrhováno k těmto bodům: 

1) Změna stanov dle přiloženého návrhu 

Odůvodnění návrhu usnesení: Stanovy se přizpůsobují novele občanského zákoníku účinné od 
1.7.2020. Dále se ve stanovách navrhuje změna typu statutárního orgánu, provedení několika 
drobných oprav a upřesnění dosavadního znění. Návrh změn v jednotlivých ustanoveních stanov – 

viz Příloha č. 1 

2) Volba předsedy společenství - předsedu společenství bude vykonávat právnická osoba - 
společnost Interma BYTY správa s.r.o., s účinností od 1.4.2021 

Odůvodnění návrhu usnesení: Současní členové výboru odstoupili z členství ve výboru společenství 
vlastníků. Je obtížné najít kandidáty na členy statutárního orgánu z řad vlastníků - nikdo z členů 
našeho SVJ nechce být členem výboru. Proto navrhujeme zvolit profesionálního předsedu 
společenství. 

3) Schválení smlouvy o výkonu funkce – viz Příloha č. 2 

Odůvodnění návrhu usnesení: Navrhuje se smlouvou o výkonu funkce upravit podmínky výkonu 
funkce a odměnu nově zvoleného předsedy. Vzhledem k tomu, že společnost Interma BYTY správa 
s.r.o. aktuálně vykonává činnost externího správce domu, navrhuje se zároveň pozastavení účinnosti 
dosavadní mandátní smlouvy uzavřené se správcem, a to dočasně na dobu, po kterou bude 
vykonávat funkci předsedy.  

4) Schválení nového druhu poskytovaných služeb – domovnické služby  

Odůvodnění návrhu usnesení: Domovnické služby do této doby zajišťoval výbor, nyní tyto služby 
bude zajišťovat na základě smlouvy externí domovník. 

5) Schválení změny počátku zúčtovacího období – od 1.1.2022  

Odůvodnění návrhu usnesení: Změnu navrhujeme na základě požadavku několika vlastníků.  

6) Schválení výše záloh na úhradu služeb a výše příspěvků na správu domu a pozemku na 
další období (od 1.1.2021) dle přiložené tabulky – viz Příloha č. 3 

Odůvodnění návrhu usnesení: Předkládáme k projednání návrh výše příspěvků jednotlivých 
vlastníků jednotek v domě na údržbu a opravy a  záloh  na služby. Navrhovaná výše je odvozena od 
návrhu rozpočtu nákladů a výdajů a u služeb od jejich předpokládaných cen a způsob jejich 
stanovení podle velikosti podílů na společných částech domu a podle počtu členů domácností. 

7) Schválení rozpočtu společenství na rok 2021 – viz Příloha č. 4 

Odůvodnění návrhu usnesení: Předkládáme Vám rozpočet společenství na rok 2021. Zdůrazňujeme, 
že rozpočet je plán, předpoklad a během období, na který se sestavuje, mohou vzniknout situace, 
které způsobí odchylky jak na straně výdajů (např. neplánovaná oprava vyvolaná škodní událostí), 



tak na straně příjmů (úrok z prodlení uhrazený vlastníkem dlužníkem nebo jiná přijatá sankce 
apod.). To však neznamená, že by společenství muselo schvalovat rozpočet nový, resp. změnu 
původního. 

8)  a 9) Schválení vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku za období od 07/2019 do 
06/2020 a schválení celkové výše příspěvků na období roku 2021 – viz Příloha č. 3 

Odůvodnění návrhu usnesení: Dle platných stanov společenství náleží do působnosti shromáždění i 
schválení celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo 
vypořádání nevyčerpaných příspěvků. 

10) Dodatečné schválení rozpočtu společenství na rok 2020 – viz Příloha č. 5 a schválení 
celkové výše příspěvků pro období roku 2020 – viz Příloha č. 6 

Odůvodnění návrhu usnesení: Dle platných stanov společenství náleží do působnosti shromáždění i 
schválení rozpočtu a dále schválení celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období. Pro 
období roku 2020 však shromáždění rozpočet ani celkovou výši příspěvků neschválilo. Abychom 
vyhověli požadavkům dle stanov, předkládáme Vám tyto dokumenty ke schválení dodatečně.  Pro 
rozpočet platí rovněž informace uvedené shora v bodu 7). 

11) Schválení odměn za výkon funkce v orgánu společenství vlastníků (výboru) od počátku 
funkce do zániku funkce pro pana Ing. Pavla Pravdíka a paní Vitalii Krechun. Panu Janu 
Formáčkovi schválení odměn od 1.1.2019 do zániku funkce. 

Odůvodnění návrhu usnesení: Odměny budou vyplaceny každému členu výboru ve stejné výši jako 
za předchozí období – tj. 1 500 Kč za měsíc práce v orgánu společenství. 

12) Schválení paušálních náhrad členům výboru za rok 2020  

Odůvodnění návrhu usnesení: Paušální náhrady byly vyplaceny každému členu výboru ve stejné 
výši jako za předchozí období – tj. 16 Kč/ bytová jednotka/ měsíc. 

 
Pokyny pro hlasování:  
- Hlasování provedete vyplněním přiloženého formuláře pro hlasování. U jednotlivých návrhů 

usnesení v něm křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování k danému bodu 
neplatné! 

- V případě více spoluvlastníků jednotky (také manželů) hlasuje pouze jimi zvolený společný 
zástupce (jde o pravidlo stanovené zákonem). V tomto případě přiložte k vyplněnému 
hlasovacímu formuláři podepsanou plnou moc pro společného zástupce (formulář plné moci 
přikládáme v příloze) – To neplatí, pokud jste plnou moc pro společného zástupce předložili 
společenství již dříve. 

 
Vyplňte, prosím, do přiloženého formuláře své osobní údaje a číslo bytu, zaškrtněte Vámi 
zvolenou možnost a pod text návrhu usnesení doplňte datum podpisu a připojte svůj 
vlastnoruční podpis.  
 
Vyplněný a podepsaný formulář pro hlasování, případné zplnomocnění (vše v originále), prosím, 
v obálce vhoďte do schránky společenství (označena SVJ) bytového domu nebo zašlete na adresu: 
Interma BYTY správa s.r.o., U Sila 1201, 463 11 Liberec 30. 

Pokud formulář nedoručíte zpět nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl tento návrh usnesení 
doručen, neúčastníte se hlasování. 

K přijetí usnesení je v tomto případě nutná nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek, 
proto, prosím, věnujte hlasování pozornost a neopomeňte se vyjádřit. 
 
V Jablonci nad Nisou dne 25.2.2021 za výbor: Jan Formáček 
                  předseda výboru 



NÁVRH USNESENÍ - FORMULÁŘ PRO HLASOVÁNÍ  

Já, níže podepsaný(á) člen(ka) Společenství vlastníků domu Široká 5135, se sídlem  Široká 

5135/13, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou (dále jen „společenství“) 

Jméno, příjmení: .................................................................................................................................. 

Datum narození: ...................................... 

Adresa bydliště: ................................................................................................................................... 

jako vlastník jednotky: bytu č. ...........  

se v rámci rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek v souladu s ustanovením 

článku IX. stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku vyjadřuji k následujícímu návrhu 

usnesení takto: 

1) Schvaluje se změna stanov dle návrhu předloženého výborem v příloze č. 1 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
2) Volí se předseda společenství  - společnost Interma BYTY správa s.r.o., se sídlem Seniorů 
1620/13, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, IČO 08560617, a to s účinností 
od 1.4.2021. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
3) Schvaluje se smlouva o výkonu funkce předsedy společenství ve znění předloženém 
výborem v příloze č. 2. 
    
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
4) Schvaluje se nový druh poskytované služby – domovnická služba, a to s účinností od 
1.4.2021. Schvaluje se rozúčtování této služby stejnou částkou na každou jednotku. Předseda 
společenství se pověřuje výběrem domovníka a podepsáním domovnické smlouvy. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
5) Schvaluje se změna počátku zúčtovacího období tak, že počínaje 1.1.2022 bude počátkem 
dvanáctiměsíčního zúčtovacího období vždy 1. leden. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
6) Schvaluje se výše záloh na úhradu služeb a výše příspěvků na správu domu a pozemku  na 
období počínaje 1.1.2021 dle tabulky předložené výborem v příloze č. 3 s tím, že tyto výše platí 
až do doby, než dojde k jejich změně způsobem uvedeným ve stanovách nebo v právním 
předpisu. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 



7) Schvaluje se rozpočet společenství na rok 2021 ve znění předloženém výborem v příloze č. 4. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
8) Schvaluje se vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku za období od 07/2019 do 
06/2020 tak, jak bylo provedeno společně s vyúčtováním úhrad za služby za uvedené období. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
9) Schvaluje se celková výše příspěvků na správu domu a pozemku na období roku 2021 dle 
tabulky předložené výborem v příloze č. 3. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
10) Schvaluje se dodatečně rozpočet společenství na rok 2020 ve znění předloženém výborem v 
příloze č. 5 a celková výše příspěvků na správu domu a pozemku pro období roku 2020 dle 
tabulky předložené výborem v příloze č. 6. 
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
11) Schvaluje se odměna za výkon funkce v orgánu společenství vlastníků (výboru) ve výši      
1 500 Kč za měsíc členství ve výboru, a to: 1) pro pana Ing. Pavla Pravdíka a paní Vitalii 
Krechun za dobu od vzniku funkce do zániku funkce a 2) pro pana Jana Formáčka za dobu 
od 1.1.2019 do zániku funkce. 

 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 
12) Schvalují se vyplacené paušální náhrady členům výboru za rok 2020 ve výši 16 Kč / bytová 
jednotka / měsíc pro každého člena.  
 
□ souhlasím   □ nesouhlasím   □ zdržuji se hlasování 
 

Datum podpisu: ......................... 

 

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

Podpis vlastníka jednotky 

 

 

Vyjádření vlastníka jednotky převzalo společenství dne: ............................  

 

 

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

  Podpis za společenství 

 


