
 

 

Zápis ze schůze shromáždění 
 

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4971 
 

se sídlem Jablonec n.N., U Tenisu 4971, PSČ 468 04, IČ: 725 48 053 
 

Datum a čas konání: 18.11.2021 od 18:00h 

 

Místo konání: sklepní prostory domu U Tenisu 4971, Jablonec n.N. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Dle přiložené prezenční listiny byli přítomni vlastníci jednotek se spoluvlastnických podílem 
v celkové výši 58,12 %. Shromáždění vlastníků bylo usnášeníschopné. 

 

Program jednání: 
 

1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze 

2. Schválení nových stanov společenství  

3. Volba nových členů statutárního orgánu společenství 

4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2018, 2019 a 2020 

5. Schválení navýšení příspěvku do fondu oprav 

6. Schválení vymalování společných prostor 

7. Provozní záležitosti, diskuze, závěr  

 

Průběh jednání a přijetí usnesení: 

1. Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků zahájil a jeho průběh řídil Ing. Petr Hujer 
(předseda výboru SV). Přivítal přítomné vlastníky, zástupce správce Interma BYTY, a.s. Ing. Ježkovou 
a zástupce BD Domovina p. Sklenáře a konstatoval, že dle prezenční listiny jsou na schůzi 
shromáždění přítomni vlastníci jednotek, kteří disponují 88784/152711 spoluvlastnických podílů 
vlastníků jednotek na společných částech domu, tj. 58,12 % hlasů všech vlastníků a schůze je tak 
usnášeníschopná.      

 
      Následovala volba orgánu schůze: 

Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje navržené: 
Předsedající - Ing. Petr Hujer (předseda výboru SV) 
Zapisovatel – Luděk Černý (místopředseda výboru SV) 

 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno  
 

2. Proběhlo seznámení s novými stanovami společenství a následovalo hlasování: 
 

Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje nové stanovy společenství: 
 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 



 

 

Usnesení bylo schváleno 

3. Volba nových členů statutárního orgánu společenství:  
 
Předseda: Interma BYTY správa s.r.o. 
Místopředseda: BD Domovina, zastoupena p. Sklenářem 
Místopředseda: Luděk Černý, vlastník bytové jednotky U Tenisu 4971  
 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 
 
Zároveň byla navržena paušální náhrada nákladů: 
Interma BYTY správa s.r.o. – 3000,-Kč/měs. + DPH 
BD Domovina – 0,-Kč/měs 
Luděk Černý – 500,-Kč/měs 
 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 

 
 

4. Schválení účetní závěrky  
Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje účetní závěrky a výsledky 
hospodaření za rok 2018, 2019 a 2020. 
   
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 
  

Následoval návrh na vypořádání zisku. 
Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje převod zisku ve výši 21 518,23 Kč 

 do fondu oprav.   
 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 
 
Další návrh na založení účtu u FIO Banky 
Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje založení účtu u FIO Banky a pověřil 
tím p. Ježkovou.   
 
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 

       

5. Dalším bodem schůze bylo navrhované navýšení příspěvku do fondu oprav.  
Po krátké diskuzi byla navržena částka 13,-Kč/m2/měsíc s účinností od 1.1.2022. 
 
Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje navržené navýšení 
    
Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno 
 

6. Schválení vymalování společných prostor bylo schváleno s přídavkem, že se provedou drobné opravy 
 
Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje vymalování společných prostor 
s provedením drobných oprav a pověřuje výbor k výběru nabídky. 
   



 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 
Usnesení bylo schváleno  
 

7. V diskuzi Ing. Hujer informoval o navýšení ceny svozu komunálního odpadu od r. 2022 o cca 70%, 
které se projeví v novém rozpisu plateb za bytové jednotky. 
 
- byl přijat návrh p. Sklenáře na řešení nepořádku kolem kontejnerů. Vyměníme dvě popelnice za jeden 
kontejner a náklady na odvoz se rozdělí na polovinu mezi dům 4971 a 4973. Projednat s p. Jelínkem. 
 
- opakoval se návrh na vyklizení sklepních prostor. Před zahájením bude s časovým předstihem 
vyvěšeno na vchodových dveřích a nástěnce upozornění o termínu vyklizení. 
 
- převod dodavatele el. energie pro společné prostory po zaniklé Bohemia Energy zajistí Ing. Ježková 
ve spolupráci s p. Šubrtovou 
 
- návrh na „oprášení“ smlouvy s firmou zajišťující úklid společných prostor, zdůraznění na úklid 
kolem kontejnerů (min. 1xtýdně), úklid sušárny, doplnění šňůr 
 
- další návrhy se týkali vchodových dveří – oprava a seřízení přední i zadní vchod, u hlavních dveří 
prodloužit zarážku, aby byla funkční, kompletní výměna fabkových vložek hlavních, zadních i dveří 
od kolárny, aby opět byl jen jeden klíč na všechny tři zámky. 
 
- světlo u hlavního vchodu – prodloužit interval svícení, zhasíná skoro okamžitě a čidlo reaguje jen 
v malém prostoru 
 
      
 

Originál zápisu vyhotoveného z tohoto jednání bude uložen v dokladech vedených výborem 
společenství/předsedou SV (kde je pro vlastníky jednotek k nahlédnutí). 
 
 
V Jablonci nad Nisou, dne 18.11.2021     

 
Zapsal: Luděk Černý                
 
 
 
      Ing. Petr Hujer 
      Předsedající shromáždění 


