
Společenství vlastníků jednotek 
bytového domu Křížová 1611/1 
Sídlo: Křížová 1611, Liberec 30 
IČ: 72031174 
 
 

 
Zápis 

z jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek 
konané dne 25.3.2014 v 18:00 hodin 

 
 
 Účast vlastníků včetně Bytového družstva ZENIT -  66% . 
 Shromáždění je usnášeníschopné. 
 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o hospodaření bytového domu 

3. Volba nového člena výboru SVJ 

4. Provozní záležitosti, diskuze 

 

 

1.   Zahájení 
Schůzi zahájil a řídil předseda SVJ Zbyněk Lipavský .Na úvod konstatoval., že schůze je 

usnášeníschopná. 

 

2.   Zpráva o hospodaření bytového domu 
Byla předložena zpráva o hospodaření společenství k 31.12.2014 zpracována správcovskou 

společností Interma BYTY, a.s. . Vzhledem k nedostatku podkladů, jelikož doposud není k 

dispozici vyúčtování za rok 2013, nebylo možné hlasovat o akceptaci a odsouhlasení 

hospodaření za rok 2013. 

Toto hlasování bude provedeno na dalším shromáždění SVJ a to nejpozději do 30.6.2014. 

 

3.   Volba nového člena výboru SVJ 
Z osobních důvodů odstoupil z výboru a z  funkce předsedy SVJ Křížová 1611/1 předseda 

výboru společenství Zbyněk Lipavský a to k 25.3.2014. Schůze rezignaci přijala .  

Vzhledem k tomu, že funkční období ostatních členů výboru končí dle výpisu z OR dne 

26.3.2014, tzn. následující den po konaném shromáždění, byly všichni členové výboru ke dni 

konání schůze odvoláni a bylo přistoupeno k novému hlasování o složení výboru společenství, 

které bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými vlastníky.  

Nové složení výboru SVJ je následující: 

1) Petr Mužák 

2) Radka Michelová 

3) Lenka Dušková 

 

Hlasování:  

A) odvolání všech členů výboru 

Schváleno 100% přítomných vlastníků 
 

B) zvolení nových členů výboru společenství Křížová 1611/1 

Schváleno 100% přítomných vlastníků 
 

 

 

 



 

4. Provozní záležitosti 
a) návrh na zřízení elektrického vrátného na vnitřní vstupní dveře. Správce pan Nýdrle byl 

pověřen zajištěním návrhu řešení zabezpečení vstupních dveří a cenové kalkulace tohoto 

řešení. Na dalším shromáždění bude tento návrh projednán a bude o něm hlasováno. 

b) zajištění bezpečnostního skla v kočárkárně. Po zajištění cenové kalkulace bude na dalším 

shromáždění tento návrh projednán a bude o něm hlasováno. 

c) vlastníci byly informování o nových dodavatelích energií (plyn, elektřina společných 

prostor) s platností od 1.3.2014 po dobu 1 roku. 

 

 

 

V Liberci dne 26.3.2014 

 

 

       Ing. Zbyněk Lipavský 

                                                                          předsedající schůze   

 

 

 

 

 

Příloha č.1: prezenční listina vlastníků jednotek  

Příloha č.2: oznámení o odstoupení z funkce předsedy výboru 

 

 

 

 

 


