
 

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ  
společenství vlastníků jednotek  

Společenství vlastníků domu U Nisy 913, Liberec 
IČ 094 57 780  

 
 

 
Datum shromáždění:  20. 7. 2021 od 17:00 hod.  
Místo konání: vestibul domu U Nisy 913, Liberec  

Program schůze shromáždění: 

1) Zahájení; Prezence: přítomno 53,65% hlasů členů společenství – shromáždění je usnášeníschopné.   
Předseda výboru pan Hlubuček navrhl, aby předsedajícím shromáždění byla zvolena Ing. Miloslava Jež-
ková (manažer BD a SV, Interma BYTY správa s.r.o.), která byla rovněž ustanovena jako zapisovatel.  
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
Usnesení: Předsedajícím shromáždění a zapisovatelkou byla zvolena Ing. Miloslava Ježková. 
 
2) Rezignace výboru společenství vlastníků 
Předseda SVJ pan Václav Hlubuček informoval přítomné o rezignaci stávajícího výboru společenství 
vlastníků k datu konání shromáždění. Jako důvod odstoupení bylo uvedeno, že jako zástupci investora 
ukončili prodej bytových jednotek. Paní Ing. Ježková dala o přijetí rezignace výboru hlasovat.   
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
Usnesení: Stávající výbor společenství vlastníků byl odvolán k datu shromáždění. 
 
3) Volba nového výboru společenství vlastníků 
Paní Ing. Ježková vyzvala přítomné vlastníky, aby podali návrh na nové členy výboru společenství, výbor 
má 3 členy a ze svých členů volí předsedu a místopředsedu.  Vlastníkům byla přislíbena spolupráce ve 
všech otázkách týkajících se domu správcem, tj. Intermou  BYTY správa s.r.o. 
 
      Do výboru společenství vlastníků se přihlásili: 
      Naděžda Kantůrková  
      Lukáš Zajíc  
      Ing. Vojtěch Třmínek     
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
Usnesení: Nový výbor společenství vlastníků byl schválen ve složení Naděžda Kantůrková, Lukáš 
Zajíc a Ing. Vojtěch Třmínek. 
 
4) Schválení způsobu rozúčtování nákladů na služby a příspěvků na správu domu  
Rozúčtování nákladů na služby: 

a. Úklid společných prostor  - poplatek slouží k úhradě nákladů za úklid společných částí domu. 
Částka je fixní a je stanovena a rozúčtována rovnoměrně na všechny jednotky (bytové i nebytové).  
Výše je stanovena 150Kč/jednotka/měsíc. 

 
b. Studená voda - Nákladem jsou faktury dodavatele za vodné a stočné časově rozlišené tak, aby po-

krývaly celé zúčtovací období. Celkovou spotřebu za zúčtovací jednotku stanovuje fakturační mě-
řidlo dodavatele.  Náklad na vodné a stočné se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vo-
doměrů v jednotkách. Vlastní výpočet nákladu uživatele probíhá způsobem - náklad za zúčtovací 
jednotku děleno součtem náměrů všech podružných vodoměrů včetně náhradních dopočtů. 
 

c. Elektřina spol. prostor - nákladem jsou faktury za dodávku el. energie. Částka je rozúčtována   
podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování.  
 

d. Výtah - náklady na provoz výtahu. Částka je rozúčtována podle počtu osob rozhodných pro rozú-
čtování.  Nebytový prostor č. 31 bude hradit pouze náklady na servis a opravy výtahu (společná 
část domu). 
 

e. Dodávka tepelné energie na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody dle zvláštního 
předpisu (základní složka bude ve výši 30% a složka spotřební ve výši 70%). 



 
K bodu e. proběhla diskuze o výši základní a spotřební složky. Proběhlo samostatné hlasování.  
Proti 12,82% přítomných hlasů vlastníků 
Zdrželo se 17,05% přítomných hlasů vlastníků 
Pro 70,12% přítomných hlasů vlastníků 
Schváleno nadpoloviční většinou přítomných hlasů vlastníků. 
Ostatní body (a. až d.) byly schváleny 100% přítomných hlasů vlastníků. 
 
Rozúčtování příspěvků na správu domu: 

a. Poplatek za správu - poplatek slouží k úhradě nákladů za správu domu a pozemků, kterou provádí 
správcovská firma na základě příkazní smlouvy. Částka je fixní a je stanovena a rozúčtována rov-
noměrně na jednotky.  Výše je stanovena 157 Kč/měsíc/jednotka. 
 

b. Podílové náklady – drobné opravy, údržba domu. Částka je rozúčtována dle podílu jednotlivých 
vlastníků na společných částech domu. 
 

c. Pojištění - nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou.  Částka je rozúčtována dle podílu 
jednotlivých vlastníků na společných částech domu. 
 

d. Domovník – poplatek slouží k úhradě nákladů za domovnické služby. Částka je fixní a je stanove-
na a rozúčtována rovnoměrně na jednotky. Výše je stanovena 150 Kč/měsíc/jednotka. 
 

e. Náklady statutárních orgánů – paušální náhrada nákladů spojená s výkonem funkce ve výboru. 
Ročně se bude vyplácet částka 15 000 Kč výboru (poměr 40% předseda, 30% místopředseda a 
30% člen výboru). Za rok 2021 bude vyplacena poměrná část. 
 

f. Fond oprav - dlouhodobá záloha na opravy domu. Tato dlouhodobá záloha slouží na financování 
oprav společných částí domu většího rozsahu. Vlastník jednotky přispívá do fondu oprav v pomě-
ru odpovídajícím jeho podílu na společných částech domu. Vybírat se budou 3 Kč/ m2 

/spoluvlastnický podíl – s účinností od 1.5.2022 (po vyúčtování). 
 

Vlastníkům byla předložena k projednání tabulka přehledu záloh jednotek s jednotlivými položkami  
na úhradu služeb a příspěvků na správu domu, která kopíruje data z předepsaných záloh  
na rok 2021 platných do jejich nového nastavení v příštím roce. 

 
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo způsob rozúčtování nákladů na služby a příspěvků na 
správu domu a zálohy na služby a správu domu ve výši uvedené v tabulce, která bude přílohou zá-
pisu ze shromáždění. Dále bylo schváleno, že společenství vlastníků je oprávněno po provedení roč-

ního vyúčtování jednostranně upravit výši zálohových plateb za služby dle aktuální spotřeby a to 
přiměřeně v závislosti na výši zjištěného nedoplatku či přeplatku. 
 
5) a 6) Schválení příspěvku do fondu oprav a schválení paušálních náhrad výboru spojených s vý-

konem funkce 
Tyto body byly projednány a schváleny v bodu 4). 
      
7) Provozní záležitosti  

- Byl schválen postup při uzavírání věcných břemen (teplárna, elektro, veřejné osvětlení apod.).  
Společenství dá plnou moc zhotoviteli k uzavření těchto věcných břemen. Předseda je pověřen po-
depsáním příslušných smluv za společenství. 

- Parkovací místa – v blízké době bude umožněno parkovat pod garsonkami (bude tam cca 9 parko-
vacích míst). 
 

8) Diskuse, závěr 
Ing. Ježková poté po krátké diskuzi poděkovala přítomným za účast a shromáždění ukončila. 
 
 

 Ing. Miloslava Ježková 
 Předsedající 

V Liberci, dne 20. července 2021  
Zapsala: Ing. M. Ježková 
  


