
Z Á P I S 
Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Seniorů 1610 Liberec 

se sídlem Seniorů 1610, 463 11 Liberec 30 
 

 
Datum konání: 2.11.2021 v 18.00  
 
Místo konání: sklepní prostor domu Seniorů 1610, Liberec 
 
Přítomní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer BD a SV (Interma BYTY správa s.r.o.) 
 
Program : 
 

1. Zahájení, prezence     
2. Zpráva výboru 
3. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019 a 2020 
4. Schválení rozpočtu společenství 
5. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav 
6. Volba nového výboru společenství 
7. Výmalba společných částí domu 
8. Oprava fasády domu 
9. Provozní záležitosti, diskuse 
10. Závěr 

 
1) Zahájení, prezence 
Shromáždění zahájil Pavel Brabec, 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 v zastoupení na základě plných mocí 74,56% členů SV. Shromáždění je 
tedy usnášeníschopné. 
 
2) Zpráva výboru 
Předseda výboru P. Brabec seznámil přítomné s činností výboru za uplynulý rok. 
 
3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2019 a 2020 
Účetní jednotka vykazuje drobné pohledávky po lhůtě splatnosti, které jsou průběžně řešeny. Ve 
fondu oprav je k 31.12.2020 částka 866 834 Kč. Následně proběhlo hlasování, účetní závěrka za 
rok 2019 a 2020 v předloženém znění byla schválena. 
Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů. 
 
4) Schválení rozpočtu společenství  
Shromáždění schválilo rozpočet společenství na rok 2021 v předloženém znění. 
Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů. 
 
5) Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav 
Po krátké diskuzi bylo navrženo navýšení příspěvku do fondu oprav z původních  6 Kč/m2 
podlahové plochy na 15 Kč/m2 - s účinností od 1.1.2022. Shromáždění tento návrh schválilo. 
Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů. 
 
6) 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. Výbor podal rezignaci k datu konání 
shromáždění.  
Návrh na složení výboru na další funkční období:  
Pavel Doležel – předseda výboru 
Martina Doleželová – místopředsedkyně výboru 
Oldřiška Havlíková – člen výboru 
Zároveň byl podán návrh na navýšení paušálního příspěvku za práci ve výboru: 70Kč/ byt/ měsíc 
s účinností od 1.1.2022. Rozdělení příspěvku je v kompetenci výboru. 
Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  
 
7) Výmalba společných částí domu 
Výmalba společných prostor (odsouhlaseno na minulém shromáždění) – neproběhlo v roce 2020 
z důvodu COVID-19, naplánováno na jaro. 
Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů. 
 
8) Oprava fasády domu 
Odkládá se, až společenství naspoří vyšší částku. 
Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů členů. 
 
9) Provozní záležitosti, diskuse  
Dodržovat zamykání dveří po celý den a chránit tak společný majetek.    
 
10) Závěr 
Předsedající poté po krátké diskuzi shromáždění ukončil – čas 19:30.   
 
V Liberci, dne 2.11.2021 
 
 
Zapsala: Ing. M. Ježková 
 
 
      Pavel Brabec 
                                                          předseda výboru 
 


