
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 

Liberec 

Křížová 1613, 463 11  Liberec 30 

 

Datum: 26.10.2021 v 18 hod. 

Místo konání: sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30 

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer DB a SV,  Interma BYTY správa s.r.o. 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT –  90,43 % 

 

 Dle předloženého programu:  

1) Zahájení, prezentace 

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich 
zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení 
shromáždění přítomno osobně, nebo na základě plné moci 90,43% hlasů členů SV. 
Shromáždění je tedy usnášeníschopné a schopné přijímat usnesení.  

 

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019 a rok 2020 

R. Vorel seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků za rok 
2019 a 2020 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje 
pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na 
schválení účetní závěrky za rok 2019 a 2020 v předloženém znění. Bylo odsouhlaseno, že 
zisk ve výši 41 Kč bude převeden do fondu oprav. Zisk byl generován z poplatků za pozdní 
úhrady měsíčních předpisů záloh. 

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  

3) Schválení rozpočtu společenství  

Shromáždění schválilo rozpočet společenství na rok 2021 v předloženém znění. 

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  

4) Volba členů výboru  

Dle zákona č. 191/2020 Sb., (Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARS CoV-2) dle § 20) odst. 1) kde se uvádí: „Pokud uplyne funkční období 
člena voleného orgánu právnické osoby, prodlužuje se jeho funkční období do uplynutí 3 
měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii; to platí i 
tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení 
mimořádného opatření při epidemii“ a dále na základě § 18 (1) „Práva a povinnosti podle § 
20 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je 
znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, 
nejdéle však do 31. prosince 2020“, platilo funkční období členů výboru do tohoto 
shromáždění.  

Návrh na složení výboru na další funkční období: Radek Vorel 

                 Jaroslav Janeček 

                  Jaroslav Jinoch 

 Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  



 

 

5) Provozní záležitosti  

• Seznámení s průběhem oprav fasády 

• Žádost o dodržování pořádku ve společných prostorách domu a okolí 

• Havarijní služba – tel.: 607 561 518 paní Loumová   

• Praskliny na fasádě 

• Dveře do sklepa jsou protipožární  

 

 

5) Diskuze, závěr 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil. 

 

V Liberci dne  26.10.2021 

 

Zapsala: Ing. Ježková                                  

Radek Vorel 
předseda výboru 

         

   

                                                                                        
                                                                                                                                    

 


