
 

 

Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec IČ: 
72031158  
Křížová 1612/3, Liberec 30, 463 11 Liberec Stránka 1 

     Zápis ze shromáždění 
Společenství vlastníků domu Křížová 1612 Liberec 

 

3.11.2021 
  

 
 
 
Datum konání:  3.11.2021 v 18.00 hod. 
Termín:  řádný 
Místo konání:  chodba před sušárnou domu Křížová 1612, Liberec 30 
Zúčastnění hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY správa s.r.o. 
                                Iva Loumová – domovník 
 
Účast vlastníků: při zahájení včetně bytového družstva ZENIT -  50,12% 
    
 
Dle předloženého programu: 
 
  1) Zahájení, prezence  

Shromáždění zahájil p. Libor Kafka, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich zástupce) a představil hosty. 
Uvedl, že dle prezenční listiny je přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 50,12% členů SV. 
Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  
 

2) Zpráva výboru společenství 
P. Kafka seznámil přítomné s činností výboru od minulého shromáždění 
 
• neproběhlo žádné čerpání prostředků z fondu oprav 
• probíhala běžná údržba a opravy vzešlé ze závad revidovaných technologií 
• vzhledem k životnosti prvků plynové kotelny se dají předpokládat nákladnější opravy, na které se tvoří účelový 

rezervní fond, ve kterém je cca 100 tis. Kč. Ve spolupráci s domovnickou firmou se připravují varianty případných 
rekonstrukcí. 

• P. Kafka informoval členy o tom, že si snížil odměnu za 1-3 čtvrtletí tohoto roku o 25%.  
• Obsáhle byla probrána situace ohledně ukončení činnosti dodavatele plynu a elektřiny (Bohemia energy). 

Momentálně probíhají dodávky energií v režimu tzv. Dodavatele poslední instance. Správce domu - Interma BYTY 
správa s.r.o. dokončuje poptávku od nejvýznamnějších dodavatelů těchto energií. V týdnu od 8.11. t.r. se sejde výbor 
SVD Křížová 1612, aby vybral nejvýhodnější nabídku a uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem. 

• SV nemá žádného dlužníka.  
 

 

3) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a 2020 
       SV mělo zdanitelný příjem za rok 2019 ve výši 52,- Kč, za rok 2020 742,- Kč. Účetní závěrka za roky 2019 a 2020 byla 

schválena.  
       Schváleno 100% přítomných vlastníků. Zisk ve výši 794,- Kč bude převeden do fondu oprav. 
 
 

4) Schválení rozpočtu společenství 
P. Kafka vysvětlil, jakým způsobem společenství hospodaří, jakým způsobem se tvoří zálohy na předpokládané náklady, 
způsob rozúčtování nákladů od dodavatelů služeb. Rozpočet na rok 2021 je vyrovnaný, s předpokládanými náklady ve 
výši 897 tis. Kč a předepsanými zálohami vlastníků ve výši 935 tis. Kč. Vzhledem k aktuálnímu řešení dodavatele plynu a 
elektřiny budou zálohy vlastníků upraveny od dubna (května) 2022 dle uzavřených smluv s novým dodavatelem energií.  
Schváleno 100% přítomných. Rozpočet pro rok 2022 byl schválen v předložené podobě. 
 

5) Provozní záležitosti, diskuse, závěr 
• Paní Loumová informovala přítomné o způsobu eliminace škod při bleskové povodni v tomto roce 
• Byl vznesen požadavek na zákaz skladování letáků v místnosti schránek – návrh: zákaz distribuce letáků do 

schránek (nápis na vchodových dveřích) Schváleno 100% přítomných vlastníků 
• Poškozená dlažba před vchodem – bude vyměněna po zimě  
• Zaměřit se při denní kontrole na seřízení a údržbu vchodových dveří - domovník 
• Prověřit funkčnost zvonků bytů 16 + 24 

 
 Předsedající po krátké diskuzi shromáždění ukončil. 

 
 

V Liberci dne  3.11.2021                                                                            
                        

Zapsal: Libor Kafka      Libor Kafka 
                                                                         předseda Výboru 


