
Zápis ze schůze shromáždění společenství 
vlastníků domu Seniorů 1618 Liberec 

Datum:   1. 7. 2021 v 19.00  

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

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY 
správa s.r.o. 
Iva Loumová - domovník 
členové BD Zenit z domu Seniorů 1618 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 51,03 % 

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 51,03 % členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  

2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 

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

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

3) Schválení převodu zisku společenství z roku 2019 do podílových nákladů 

Zisk ve výši 27 Kč. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

4) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 

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

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

5) Schválení převodu zisku společenství z roku 2020 do podílových nákladů 

Zisk ve výši 20 Kč. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

6) Volba výboru společenství na další období 

Pan Klopán končí ve funkci místopředsedy výboru. Do výboru společenství byli na další volební 
období od 19. 10. 2021 zvoleni 100 % přítomných vlastníků pan Fišer a paní Forejtová, stávající 
členové výboru, a nově pan Kalous. Předsedu a místopředsedu si zvolí výbor mezi sebou. Ing. 
Ježková zajistí zápis do OR. 

7) Navýšení paušálních náhrad členům výboru 

Po sedmi letech navrženo zvýšení paušálních náhrad členům výboru – od srpna 2021 předseda 
500 Kč/měsíc, místopředseda 300Kč/měsíc. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 



8) Informace k výměně a výběr dodavatele měřidel (vodoměry, kalorimetry) 

Nová legislativa EU nařizující instalaci měřidel s dálkovými odečty zatím není aplikována v 
českém právu. Po diskuzi bylo rozhodnuto, instalovat měřidla bez dálkových odečtů, protože 
jsou stále levnější. Z nabídek na výměnu měřidel byla vybrána nejlevnější nabídka společnosti 
RENOVA v ceně 87 072 Kč vč. DPH. Výměnu měřidel pro ně provádí pan Frumar. Na výměnu 
měřidel pravidelně spoříme, takže na náklady je již vybráno, rozdíl mezi náklady a naspořenými 
prostředky bude vyúčtován v ročním vyúčtování. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

9) Informace k problémům s výtahem a možným řešením 

Do výběrového řízení na kompletní výměnu problematické elektroinstalace výtahu bylo 
osloveno 10 firem. Nabídka přišla jediná, plus máme starší nabídku od firmy MSV, která výtah 
instalovala. Vzhledem k tomu, že výtah až na řídké výjimky (několikrát do roka přejede) 
funguje, bylo s ohledem na výši investice (min. 200-250 tis. bez DPH) výborem rozhodnuto 
zatím výměnu nerealizovat, na čemž se shodli i účastníci schůze. 

10) Provozní záležitosti 

a) V kotelně byla provedena výměna dožitých prvků – elektromagnetického ventilu přívodu 
plynu a čidla úniku plynu. 

b) Proběhla kontrola stavu anod v zásobnících TUV. 
c) Úklid zdražil od 3/2020 o 10 Kč na 120 Kč/byt/měsíc. 
d) Svoz odpadů zdražil jako každý rok o inflaci + zákonné poplatky. 
e) Firma SPATNIK zdražila sekání trávy o 300 Kč/sekání. 
f) Interma BYTY transformovala do několika společností, správu pro nás nově vykonává 

Interma BYTY správa s.r.o. 
g) Proběhla oprava havárie na odpadní stupačce ve sklepě. 
h) Proběhla oprava prahu vstupních dveří + výměna koule a vložek. 
i) Proběhla oprava závad elektroinstalace zjištěných při revizi. 

 
11) Podněty členů společenství, diskuze, závěr 

Byla diskutována možnost výměny prvních vstupních dveří, které jsou ve špatném stavu a 
dílčími opravami je již není možné uvést do plně funkčního stavu. Pan Fišer zajistí nabídky na 
jejich výměnu, které pak předloží společenství. 

Předseda společenství pan Fišer se rozloučil s přítomnými a schůzi ukončil. 

V Liberci dne 1. 7. 2021 
 Mgr. Dominik Fišer  
      předseda SV  
Zapsal: Pavel Klopán 

 

 


