
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500  Liberec 
 

Datum konání:  31.5.2018 ,  17:00 hod. 
Místo konání:   Sušárna (přízemí) domu Boženy Němcové 500/6 
 

Přítomno:        9 vlastníků a 2   vyjádření mailem 

Nepřítomno:   10 vlastníků 

Host :  Ing. Ježková – Interma BYTY a.s. 

Vlastnický podíl přítomných:  53,5 % 
________________________________________________________________________________________   
 
Dle předloženého programu: 

 

1. Zahájení 
Shromáždění zahájil předseda výboru SVJ Ing. Suchý. Přivítal přítomné členy SVJ a Ing. Ježkovou. Uvedl, že 

dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo v zastoupení na základě 

plných mocí  53,5 % členů SV. Shromáždění je tedy usnášení schopné. 
 

 

2. Informace ing. Ježkové  o ochraně osobních údajů  v souladu s nařízením EP  o ochraně fyzických osob  

(GDPR ) v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů při správě SVJ B. 

Němcové 500/6, Liberec V.                                                                                                                      
Interma BYTY a.s.   ve smyslu předpisů, upravujících ochranu osobních údajů zpracovává osobní údaje za 

účelem zajištění úkonů  spojených se správou, provozem, údržbou , dodávkami služeb, energií, vymáhání 

pohledávek a veškerými dalšími zákonnými účely , které jsou smluvním požadavkem naší SVJ. 

 

      Vlastníci jsou tímto informováni o potřebě podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů, aby výše  
      zmíněné správní úkony  mohla Interma BYTY a.s. nadále zajišťovat pro naše SVJ. Souhlas se   
       zpracováním osobních údajů byl rozdán přítomným na shromáždění, nepřítomným bude rozeslán 
       e-mailem.  Po jeho  vyplnění  jej pošlete nebo vložte do domovní schránky předsedovi výboru. 
 
3. Projednání a schválení zprávy o hospodaření společenství za rok 2017 

 „ Výroční zpráva  o hospodaření za rok 2017 „  byla rozeslána 14 dní před shromážděním společenství 

všem majitelům  . Paní  Nováková  zrekapitulovala hospodářský výsledek roku  2017 a okomentovala  

rozhodující  výdaje SVJ.  Detailní výtisk „Vyúčtování služeb od 1.1. 2017  do 31. 12.2017 „  je k dispozici 

majitelům u paní Novákové 

        Hospodaření a hospodářský výsledek za rok 2017 byl odsouhlasen. 

         Schváleno 100% přítomných vlastníků.   

 

4. Výměna  - bytových měřidel teplé a studené vody, výměna měřidel tepla 
Proběhla výměna bytových měřidel teplé a studené vody a kalorimetrů ( měřidla tepla ), včetně úpravy 

potrubí v rozváděčích kalorimetrů. Výměna je stanovena zákonem v časovém intervalu 5- ti let. Celková 

cena výměny  je 80 632,- Kč včetně DPH.  

 

5.  Výměna domovních zvonků a bytových telefonů handsfree 
V druhé polovině roku (září ) dojde v celém domě k výměně domovních zvonků a bytových telefonů. 

Výborem byly osloveny 3 firmy. Na základě dobrých zkušeností z oprav, které pro nás v minulosti 

realizovala  byla vybrána  firma Vetra spol. s r.o.  Bylo odhlasováno, že v rámci výměny bude realizována 

varianta B  (viz příloha  č.1 ), která umožňuje instalaci videotelefonu.  Základní verze varianty B 



( bez videotelefonu ) bude plně hrazena  z fondu oprav , za instalaci videotelefonu si zájemci  připlatí  za 

model 1750 -   4 482,- Kč , za model 1716 -  8 292,- Kč. 

Zájemci o  videotelefon nahlaste svůj požadavek  do konce měsíce července 2018 paní  Mgr. Hruškové, aby 

bylo možné celou objednávku na akci uzavřít a postoupit ji dodavatelské firmě. Dotazy nebo případné 

nejasnosti na požádání vysvětlí Mgr. Hrušková.  

 

6. Oprava popraskaných zdí ve třetím a čtvrtém patře.  
Oprava popraskaných zdí  ve třetím a čtvrtém patře proběhne pravděpodobně v říjnu ( záleží, jak se podaří 

s dodavatelskou  firmou dojednat termín ). Způsob opravy necháme na uvážení stavební firmy.   

 

7. Zavedení optického kabelu na příjem internetu  firmy A-net 
V těsné blízkosti našeho domu firma A-net Liberec spol. s r. o vede optický kabel. Nabídla nám jeho 

připojení k našemu domu.Bude záležet,  jaké smluvní závazky z připojení plynou, pak bude rozhodnuto.    

 

 
8. Diskuse  
        Ing. Syřiště     
       A/ Pan Ing. Syřiště opakovaně upozornil,  že je třeba snížit  výšku keřů ( nyní cca 1m ) podél silnice Sadová,  

       které jsou  účelově vysázeny podél silnice, aby  chránily zejména spodní patra našeho domu od zvířeného  

       prachu  ze silnice. Podle názoru pana Syřištěho  brání výhledu a tudíž bezpečnému přecházení silnice   

       Sadová.   Požadavek nenašel podporu mezi zúčastněnými.  Keře i pozemek  patří městu  Liberec . 

       B/ Otevírání střešního okna – často zůstává otevřeno i když prší   – kdo okno otevře, zodpovídá i za  jeho  

       zavření . Ovládací spínač bude opatřen písemným upozorněním.  

       C/ Větráky na WC – často se stává, že obyvatelé bytů zapomenou větrák vypnout – hluk se šíří po domě. 

       Větráky na WC v každém bytě  budou opatřeny časovými spínači, které zabezpečí jejich vypínání.                                        

       Pan Štancl   
       Stížnost na hlasitou hudbu a pach z grilování nájemníka pana Muchy v 2.N.P. Doporučujeme řešit   

       vzájemnou  domluvou.   

       Ohledně grilování na   balkonech se výbor informoval : Podle zákona se na balkonech grilovat smí, ale v případě  

        požáru veškerá odpovědnost padá na majitele grilu.  Případ souseddských vztahů  zákon upravuje  jinak. Podle něj  

        nepřiměřené  vnikání kouře nebo prachu na cizí objekt / pozemek je omezením vlastnického práva. Ten, kdo je tímto  

       způsobem rušen , může se domáhat nápravy I u soudu. ( zdroj https://liberecký deník cz /zprávy_region/grilovat-se         

       muze i- na- balko pokud –se  dodrzuji predpisy 20170731.html)  

       Ing. Suchý  

      A/ Seismický monitorig chvění a otřesů v důsledku stavebních prací  na  novostavbě naproti  našemu domu  

      na B. Němcové (  p.č. 1052) – výsledky měření  neprokazují, že stavební práce negativně  

      ovlivňují  statiku  našeho domu. ( Kontrolní body jsou  umístěné na zdech ve  3.  a  4. patře ) 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

 

   Zapsala:  Mgr. Hrušková Pavlína  

                         Ing. Jaroslav Suchý, předseda výboru 

 

Příloha : Příloha č.1 Systém domovních zvonků a bytových telefonů 


