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Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 47, 

Michalovice, Mladá Boleslav, IČ: 03159965 
 
 
 
Datum konání: 9. 12. 2021, 17:00 hodin 
 
Místo konání: vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav  
 
Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY správa s.r.o. 
                          Kamila Hudíková – referentka  Interma BYTY správa s.r.o.                                       
                     
Účast vlastníků  -  58,56 % přítomných hlasů vlastníků 
 
 
Dle předloženého programu: 

1. Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu shromáždění 
2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2020 

3. Schválení rozpočtu za rok 2021 

4. Informace o změně dosavadního dodavatele elektrické energie a plynu 

5. Schválení odkupu zelených ploch před domem 

6. Posilovací stanice 

7. Schválení domovního řádu 

8. Zálohové platby garáž – diskuse nad výší pravidelných plateb 

9. Zpráva o dlužnících v bytovém domě 

10. Výsledky technického posouzení stavu domu odbornou firmou 

11. Schválení permanentní platby pro členy výboru 

12. Různé 

- rozšíření úklidových služeb v bytovém domě 

- změna předsedy výboru 

- přidání lamp veřejného osvětlení před dům a do vnitrobloku 

- zpráva domovníka o technickém stavu vybavení domu 

13. Diskuse 

 
1. Předseda SVJ pan Zdeněk Brynych přivítal všechny přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je 

přítomno 58,56 % hlasů vlastníků jednotek, čímž je shromáždění usnášeníschopné a může přijímat 
usnesení. Předsedajícím shromáždění byl schválen Zdeněk Brynych a Ing. Miloslava Ježková  
zapisovatelkou. 

      Hlasování: Pro 100% přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“) 
Usnesení: Předsedajícím shromáždění byl zvolen Zdeněk Brynych, zapisovatelkou byla zvolena paní 
Ing. Miloslava Ježková. 
 
2. Paní Ing. Ježková informovala přítomné vlastníky o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2020. Uvedla, že 

SVJ hospodařilo se ziskem 1 090 Kč (penále za pozdní úhrady předpisů), tuto částku navrhla převést do 
Fondu oprav. Vlastníci byli informováni o drobných dlužnících. Ve fondu oprav je k 31.12.2020 částka ve 
výši 782 434 Kč. Dále nechal předsedající hlasovat o schválení účetní závěrky SVJ za rok 2020 a o 
vypořádání zisku převedením do Fondu oprav SVJ. 

      Hlasování: Pro 100% PHV 
Usnesení: Účetní závěrka SVJ za rok 2020 byla schválena, zisk ve výši 1 090 Kč bude převeden do 
Fondu oprav. 
 
3. Celkový příjem společenství bude za rok 2021 ve výši 3 133 464 Kč (z toho je 633 tis. je příspěvek do 

fondu oprav), celkové výdaje (předpokládané náklady na služby a příspěvky a náklady na plánované 
revize a opravy) jsou ve výši 2 350 tis. Kč. Ve fondu oprav bude k 31.12.2021 částka 1 398 508 Kč. 
Hlasování: Pro 100% PHV 

Usnesení: Rozpočet na rok 2021 byl schválen. 
 
4. Od 1.1.2022 dochází ke změně dosavadního dodavatele elektrické energie a plynu. Smlouva na 

dodávku plynu i elektřiny je nově uzavřena s firmou ČEZ a.s. Úspora činí 129 tis. Kč na dodávce 
elektřiny ročně a 387 tis. Kč na dodávce plynu ročně. Smlouva byla uzavřena na období 36 měsíců. 

      Hlasování: Pro 100% PHV 



  

2 

 

 Usnesení: Byl schválen nový dodavatel elektrické energie a plynu – firma ČEZ a.s. 
 
5. Paní Bc. Růžková informovala o předjednání možnosti odkupu zelené plochy před domem a plochy pod 

kontejnery pro odpad do vlastnictví společenství. Jedná se o pozemky s parcelním číslem  729/558 a 
729/294, oba v katastrálním území Podlázky 900125. Prodávajícím je JUDr. Douša, nabízená cena činí 
500 Kč/ m2; celková kupní cena pak 142 tis. Kč. 

      Hlasování: Pro 100% PHV 
Usnesení: Byl schválen odkup pozemků od JUDr. Douši za celkovou cenu 142 tis. Kč, výbor se 
pověřuje podepsáním kupních smluv. 
 
6. Posilovací stanice – vzhledem k velmi nízkému tlaku vody ve vyšších patrech domu je potřeba připojit a 

zprovoznit odkoupenou posilovací tlakovou stanici ATS Delfín KaHa umístěnou v podzemních 
prostorách domu. Nabídka od firmy EPS Litoměřice – max. rozpočet na opravu a zprovoznění do 500 tis. 
Kč., realizace v průběhu zimy / jara 2022. Schvalovaná částka je chápána jako maximální rozpočet, 
který bude čerpán dle skutečného stavu stanice. Skutečný stav stanice bude zjištěn během komplexní 
demontáže stanice a následného zprovoznění. 

      Hlasování: Pro 100% PHV 
Usnesení: Shromáždění schválilo nabídku od firmy od firmy EPS Litoměřice na připojení a 
zprovoznění posilovací stanice – rozpočet max. 500 tis. Kč bez DPH. 
 
7. Domovní řád – proběhla diskuze o novém domovním řádu (verze z 30.9.2020). Domovní řád byl 

schválen v navrhovaném znění s vypuštěním bodu 2. v článku 4.   
Hlasování: Pro 98,3% PHV           Proti 1,7% PHV 

Usnesení: Byl schválen domovní řád.  
 
8. Zálohové platby za parkovací stání se sníží ze současných 90 Kč/ PS na 50 Kč/ PS po vyúčtování. Fond 

oprav zůstane ve stejné výši. Pan Růžek navrhl možnost zajistit podružné měření spotřeby elektřiny 
v garážích (zahrnuje osvětlení, vrata, ventilaci, zásuvkové okruhy). Předpokládané náklady na nezbytné 
úpravy rozvaděčů a osazení cejchovaného měřidla činí cca 25 tis. Kč bez DPH). O tomto návrhu 
proběhlo hlasování. 

      Hlasování: Pro 100% PHV 
Usnesení: Shromáždění schválilo snížení zálohových plateb ze současných 90 Kč/ PS na 50 Kč/ PS 
po vyúčtování. Dále bylo schváleno zřízení podružného měření v garážích. 
 
9. SV větší dlužníky již nemá. 

 
10. Výsledky technického posouzení budovy provedeného společností  ENSAN s.r.o. Objekt je v dobrém 

stavu, jsou zde pouze drobné technické problémy (např. trhliny a větší vlhkost v částech podzemní 
garáže), žádná z nalezených závad nevyžaduje větší investici, nebo neprodlený zásah. Na základě 
doporučení bude sledován vývoj prasklin ve výplňovém zdivu navazujícím na železobetonovou 
konstrukci domu. Toto sledování zajistí vlastními prostředky domovník. Podrobný seznam dílčích vad a 
doporučení je k dispozici u předsedy SVJ. 
Hlasování: Pro 100% PHV 

 Usnesení: Shromáždění schválilo zprávu o technickém posouzení budovy, trhliny bude sledovat 
domovník. 
 
11. Proběhl návrh o schválení změny ve vyplácení paušálních náhrad pro členy výboru  - z ročních plateb na 

permanentní. 
Hlasování: Pro 100% PHV 

Usnesení: Shromáždění schválilo permanentní vyplácení paušálních náhrad výboru. 
 
12. Různé 

• Přidání lamp veřejného osvětlení do prostoru parkoviště ve vnitrobloku 4ks, 2ks pak do prostoru před 
hlavním vchodem do domu – náklady činí cca 120 tis. Kč bez DPH. 
Hlasování: Pro 100% PHV 

• Díky výměně teplovodního výměníku v kotelně za jiný typ a dosazení filtrační stanice zabraňující 
zanášení potrubí vodním kamenem byl vyřešen problém s teplotou TUV. 

• Novým předsedou SV je pan Zdeněk Brynych 
• Kotelna – v dobrém stabilizovaném stavu, díky dosazení automatického dávkovače konzervačního 

prostředku byl zastaven únik topné vody z těles kotlů a přiléhajících armatur. 
• Rozvod topení v domě – po výměně automatických odvzdušňovacích ventilů ve všech stoupačkách 

a nasazení konzervační chemie došlo ke stabilizaci okruhu a zajištění spolehlivé funkce. 
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• Návrh na vyplacení odměny domovníkovi – panu dr. Růžkovi ve výši jednorázové měsíční odměny.       
O schválení tohoto návrhu se hlasovalo. 

            Hlasování: Pro 100% PHV 
 Usnesení: Shromáždění schválilo přidání lamp veřejného osvětlení a schválilo vyplacení mimořádné 
odměny domovníkovi – panu  Růžkovi ve výši jednorázové měsíční odměny. 
 
12. Po krátké diskuzi bylo shromáždění ukončeno. 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 9.12.2021 
Zapsala:  Ing. Miloslava Ježková                            
 
 
     Zdeněk Brynych 
     Předseda výboru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


