
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500 Liberec 

 
Datum konání:  1.6.2017 ,  18:00 hod. 

Místo konání: Sušárna (přízemí) domu Boženy Němcové 500/6 

 
Přítomno:   8 vlastníků 
Nepřítomno:  10  
Vlastnický podíl přítomných: 53,48% 

 
Dle předloženého programu: 
 
1. Zahájení 

Shromáždění zahájil Ing. Suchý, předseda výboru SVJ. Přivítal přítomné členy, uvedl, že přítomní vlastníci 
dle prezenční listiny v okamžiku zahájení shromáždění disponují 53,48 % podílů.   Shromáždění je tedy 
usnášení schopné.  
V průběhu shromáždění se dostavil  na jednání pan Ing. J.F. Syřiště. 
 

2. Informace k výdajům v roce 2016 

Paní Nováková zrekapitulovala s odkazem na „Vyúčtování služeb od 01. 2016 do 12.2016„ výdaje v roce 
2016.  Mimo jiné informovala shromáždění o platbě daně z nemovitosti z titulu vlastnictví pozemků okolo 
domu. Pozemky, společenství zakoupilo od města za 28.000,- Kč roční daň je 150,- Kč.  
Hotovost pokladny, kterou vede, slouží k placení drobných výdajů, souvisejících většinou s údržbou domu.  

 
 

3. Schválení hospodaření společnosti 

„ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016„ byla rozeslána všem majitelům před shromážděním 
společenství. 
Předseda SVJ okomentoval rozhodující výdaje za rok 2016: nový výtah, nové vstupní dveře, bezpečnostní 
kamera ve vstupní hale. Vyjma mimořádného výdaje za výtah – nejvyšší za celou dobu existence domu – 
bylo hospodaření srovnatelné s jinými roky.    
Kompletní výtisk výroční zprávy a „Vyúčtování služeb od 01. 2016 do 12.2016„ bude po dobu 6-ti měsíců 
k dispozici majitelům u paní Novákové.  Poté bude zpráva archivována u správce firmy Interma spol.s r.o. 
 
Hospodaření a hospodářský výsledek za rok 2016 byl po krátké diskuzi odsouhlasen. 
 

Schváleno 100% přítomných vlastníků.   

 
 

4. Soupis DHM společenství 

Mgr. Hrušková přítomné vlastníky seznámila se soupisem drobného hmotného majetku (DHM), které 
společenství v minulosti zakoupilo a průběžně jej využívá.  Soupis majetku je evidován v elektronické 
podobě a je uložen u Mgr. Hruškové.  

 
 
5.  Projednaní návrhu na předláždění plochy za domem 

        Přítomní vlastníci odsouhlasili potřebu předláždění plochy zadního dvora (v důsledku  
        nerovnosti dlažby dochází po dešti k tvorbě velkých kaluží, v zimě pak kaluže zamrzají a vytvářejí  
        nebezpečnou kluzkou plochu). 
       Bylo rovněž odsouhlaseno přemístění popelnice na pravou stranu vjezdu předního dvora.  Obě akce byly       



       odsouhlaseny k realizaci v letošním roce. 
       Předseda seznámil přítomné s rozsahem prací a představil jednu nabídku, která zahrnovala obě akce 
       (předláždění dvora, přemístění popelnice) – v ceně 90.750,- Kč včetně DPH.  Nabídku  
       nedoporučil schválit – vysoká cena, nejasná kalkulace.  Výboru bylo uloženo získat další konkurenční  
       nabídky. 
       Získané nabídky seřazené podle ceny a referencí budou majitelům rozeslány elektronicky.  Po   
       odsouhlasení nejvýhodnější dojde k realizaci.  

  
   

 
6. Ostatní záležitosti, závěr 

a. Seřízení oken:  MUDr. Jílková měla dotaz ohledně hromadného seřizování oken a balkónových 
dveří.  Předseda výboru konstatoval, že seřízení je v zodpovědnosti každého vlastníka.  Nicméně 
Mgr. Hrušková navrhla, že osloví a domluví odborný servis, rozešle všem elektronickou nabídku a 
vlastníci, kteří o servis projeví zájem, se mohou přihlásit (v rámci přepokládané skupinové slevy). 

 
b. Místnost -  strojovna po starém výtahu – využití na případnou kotelnu:  Pan Mucha měl dotaz 

ohledně možnosti budoucího využití strojovny na kotelnu pro náš dům v případě skočení činnosti 
Liberecké teplárny.  Tato možnost do budoucna nemusí být vyloučena. 

 
c. Odvoz přebytečných věci ze sklepních prostor a společných prostor : paní Nováková navrhla 

vyklizení sklepních prostor o kusy nábytku a nepotřebných věcí, které“ nemají majitele“.  Seznam 
těchto věcí, elektronicky rozešle vlastníkům, a jestliže se k nim nikdo nepřihlásí, požádá domovníka 
o likvidaci.   

 
d. Výtah - předseda upozornil majitele na nutnost šetrného zacházení s výtahem. Již ani ne po půl 

roce užívání je poškrábaná podlaha po stěhování jednoho nájemníka. Na závěr shromáždění po 
prohlídce výtahu pan Lis a pan Štancl žádají, aby výbor poškození řešil s majitelem a nájemníkem, 
který škodu způsobil, formou uhrazení nové krytiny podlahy.  

 
 
 
Zapsala:  Mgr. Hrušková Pavlína  
 
Ing. Jaroslav Suchý, předseda výboru 


