
ZÁPIS ZE SHROMÁŽD NÍ
spole enství vlastník  jednotek

Spole enství vlastník  domu Sokolská 1365, Liberec

Datum shromážd ní:    07. 12. 2021 od 17:00 hod.
Místo konání: Interma BYTY, správa s.r.o., U Sila 1201, Liberec 30 (zasedací místnost)

Program sch ze:

1) Zahájení; Prezence: p ítomno 79,89 % hlas len  spole enství – shromážd ní je usnášeníschopné a
schopné p ijímat usnesení. P edseda výboru navrhl, aby zapisovatelkou shromážd ní byla zvolena Ing.
Miloslava Ježková (manažer BD a SV, Interma BYTY, správa s.r.o.).
Schváleno 100% p ítomných hlas  vlastník .

2) Schválení ú etní záv rky a výsledk  hospoda ení za rok 2019 a 2020
Spole enství nevykazuje závazky ani pohledávky po lh  splatnosti. Hospodá ský výsledek za rok 2019 a
2020 v celkové výši 192 K  bude p eveden do fondu oprav.
       Schváleno 100% p ítomných hlas  vlastník .
Usnesení: Shromážd ní vlastník  schválilo ádnou ú etní záv rku za rok 2019 a 2020, zisk za rok
2019 a 2020 ve výši 192 K  bude p eveden do fondu oprav.

3) Schválení rozpo tu spole enství vlastník  na rok 2021
Celkový p íjem spole enství bude za rok 2021 ve výši 800 tis. K  (z toho je 390 tis. p ísp vek do fondu
oprav), celkové výdaje (p edpokládané náklady na služby a p ísp vky a náklady na plánované revize a
opravy) jsou ve výši 380 tis. K . Ve fondu oprav bude k 31.12.2021 ástka 1 485 559 K .

Schváleno 100% p ítomných hlas  vlastník .
Usnesení: Shromážd ní vlastník  schválilo rozpo et na rok 2021.

4) Plánovaná oprava st echy, provozní záležitosti
Poda ilo se získat pouze jednu nabídku na opravu st echy od firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.
v celkové cen  9 mil. K
Je problém zajistit dodavatele, pokusit se vytipovat a oslovit další dodavatele
Správce zajde na stavební ú ad a zajistí opis projektové dokumentace
Instalace elektrického vrátného (v etn  tabla) na vchodové dve e do druhé ásti domu (ze zahra-
dy) – zaurgovat, aktualizovat cenovou nabídku, realizace odsouhlasena
Odsouhlasena výmalba chodby (celé schodišt ) – zadní vchod
Sekání trávy na pozemku p. Drdy a opravy v jednotkách p. Drdy budou fakturovány p ímo na p.
Drdu, nikoli p es SVJ.

5) Diskuze, zav r
Ing. Drda -  p islíbil oplotit pozemek – realizace jaro 2022
Bylo odsouhlaseno vyplacení paušální náhrady p edsedovi výboru panu Albrechtovi ve výši 5 000

 za výkon funkce v orgánu spole enství za rok 2021
Je nespokojenost s úklidem – bude poptána jiná firma

T. Albrecht pod koval p ítomným za ú ast a shromážd ní ukon il.

Liberci dne 7. prosince 2021

Zapsala: Ing. M. Ježková
Tomáš Albrecht

edseda výboru


