
Zápis ze schůze shromáždění 

Společenství vlastníků Boženy Němcové 524 Liberec se sídlem 
Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 524/11, PSČ 46001 

IČO 093 47 038 
 

Datum a čas konání: 20. října 2021  v 17:30 

Míst konání: plocha garáží – 1. NP, Boženy Němcové 524/11, Liberec 

Podle přiložené prezenční listiny byli přítomni vlastníci jednotek se spoluvlastnickým podílem 

v celkové výši 67,38 % 

Shromáždění je usnášeníschopné. 

Výbor SVJ – Zdenek Jonák, Jan Vlček, Nikola Velcová 

Pozvaní hosté: zástupci správce Interma BYTY správa s.r.o 

Program jednání: 

1. Zahájení, prezence 
2. Schválení předsedajícího shromáždění a zapisovatele 
3. Zpráva výboru 
4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2020 
5. Schválení rozpočtu společenství na rok 2021 
6. Provozní záležitosti 
7. Diskuze, závěr 

 

Průběh jednání a přijetí usnesení: 

1. Zahájení, prezence 

Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků zahájil a jeho průběh řídil pan Zdenek 
Jonák, předseda výboru SVJ (předsedající). Přivítal přítomné vlastníky a konstatoval, že dle 
prezenční listiny jsou na schůzi shromáždění přítomni vlastníci jednotek, kteří disponují 67,38 
% spoluvlastnického podílu na společných částech domu a schůze je tak usnášeníschopná. 
Představil paní Ježkovou ze správcovské firmy Interma BYTY, s.r.o. 

2. Schválení předsedajícího shromáždění a zapisovatele 

Nejprve byla navržen předsedající paní Miloslava Ježková. Nikdo z přítomných nedal 
protinávrh. Předsedající navrhl zapisovatele zápisu schůze paní Nikolu Velcovou (člen 

výboru).  

Schváleno 100% hlasů přítomných vlastníků. 



 

3. Zpráva výboru 

Předseda výboru SVJ pan Zdenek Jonák informoval přítomné vlastníky o činnosti výboru:  

• Přípravný výbor 

• Příprava voleb SVJ 

• Přepisy nájemného 

• Stanovy SVJ 

• Zajištění ekonomického vedení 

• Půjčka ve výši 240 000,-Kč od developera na pokrytí nákladů v prvních měsících 

• Smlouvy na zajištění provozu domu  

• Jmenovky, zvonky, nástěnky 

• Montáž zrcadla v 1PP garáží 

• Osazení vrat v 1NP garáží bytového domu na náklady developera 

• Reklamace podlah garáží (poděkování panu Havrdovi)  

• Montáž čidla na vjezdová vrata 

• Čidla na rozmrazování dlažby 

4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2020 

Povinnost SVJ je zpracovat účetní závěrku, pokud v té době fungovalo. Zpracovala 
Interma BYTY s.r.o. za tehdejšího předsedu pana Bohumila Jánu.  

V tuto chvíli pouze faktury od pana Jány, půjčka BN Real, zálohy za vodu apod. 

Platební morálka je výborná, pouze s jedním bytem jsou problémy, ale je v řešení. 

Hlasování č. 1 

Hlasování: pro 100 % přítomných hlasů, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení: Účetní závěrka za rok 2020 byla schválena. 

5. Schválení rozpočtu společenství na rok 2021 

Odhad nákladů a záloh. Prozatím se zdá být přeplatek. V tuto chvíli zálohy nastaveny výš 
než je reálná spotřeba. V prosinci proběhnou odečty. Vyúčtování lze očekávat cca v dubnu 
2021. 

Hlasování č. 2 

Hlasování: pro 100 % přítomných, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení: Rozpočet společenství na rok 2021 v předloženém znění byl schválen. 

 



6. Provozní záležitosti 

• Připomínka pana Baxy ke vratům v 1. PP, že je možné skrz mřížová vrata ručně se 
táhlem dostat do domu. 

• Diskuze nad řešením sklepních kójí. 

• Realizace zastínění/zastřešení teras k bytům v 2. nadzemním podlaží. Navržena 
stavební komise. Dohodnuto, že se majitelé bytů v 2. nadzemním podlaží sejdou, 
shodnou se na parametrech, které se následně předloží ke schválení ostatním 
členům SVJ v případě, že návrh schválí stavební komise. 

• Navržena stavební komise ve složení: 

  Ing. Jan Havrda 
  Ing. Arch. Jan Duda 
  Ing. Jan Vlček 

Hlasování č. 3 

 Hlasování: pro 100 % přítomných, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

 Usnesení:  Byla schválena stavební komise ve složení Ing. Jan Havrda, Ing. Arch. Jan 

 Duda a Ing. Jan Vlček 

7. Diskuze, závěr 

Diskuze o případné schůzi ohledně schválení bodu teras, viz bod 6.  Popelnice na BIO odpad. 

Předsedající poděkovala všem přítomným vlastníkům za účast a shromáždění ukončila. 

 

Zapsala: Nikola Velcová 

 

      Zdenek Jonák 
      Předseda výboru 


