
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500  

Liberec –podle stanov  článku VIII  Rozhodování mimo shromáždění 

 
                                                                                                                                   Datum 23 .10. 2020 

 
Úvodní komentář. 
Pravidelné shromáždění Společenství vlastníků domu B. Němcové 500/6 Liberec se mělo konat na 
jaře letošního roku ( po účetním zpracování uzávěrky roku 2019),  kde jeden z hlavních bodů jednání 
mělo být schválení uzávěrky hospodaření za rok 2019. V důsledku coronavirové pandemie jsme 
v zájmu zdraví a vládního zákazu shromažďování odložili shromáždění na podzim letošního roku, 
v dobré víře, že v tomto období již bude  situace s pandemii zvládnuta.Nicméně situace se opakuje se 
všemi důsledky jako na jaře.  
Proto jsme ke schválení uzávěrky pro rok 2019 přistoupili k nestandardnímu řešení, které nám 
umožňují stanovy v článku VIII Rozhodování mimo shromáždění. 
 
 
Zápis se skládá z částí: 
 
  1/ Aktuální provozní informace  
  2/ Schválení účetní závěrky společenství za rok 2019. 
      
 
 
 
 1 / Aktuální provozní informace 
 
 Výměna balkónových skel – pojišťovna Kooperativa přiznala škodnou v rozsahu  17-ti 
poškozených skel, které jsme nahlásili jako škodnou událost ( pojišťovna z titulu pojistky 
hradí škodu do maximální celkové škody 30 000,- Kč ). Z důvodů omezení výroby 
speciálních skel  nebylo možné v letošním roce zajistit dodavatele na jejich výměnu 
v přijatelných cenových relacích ( nabídky se pohybovaly kolem 10 000,- Kč za dodávku a 
výměnu jednoho skla) Jednáme proto o výměně na první polovinu příštího roku, kde máme 
příslib příznivějších cen.  
  
Oprava nerovnosti spádování zámkové dlažby  v přední části domu a zprovoznění 
odtokového kanálu . ( Obdoba situace, se řešila před dvěma roky u zámkové dlažby v zadní 
části domu –tj. nerovná dlažba a nefunkční odtokový kanál ), dešťová voda z naší dlažby 
podmáčí opěrnou zeď a zatéká do spodních privátních garáží. Práce jsou naplánované na 
26. – 28. 10. 2020. 
 
 Kontrola stavu zastřešení – v průběhu měsíce srpna byla provedena kontrola celistvosti a 
neporušenosti střešní krytiny – závady nebyly shledány. Vyčištěn byl od nánosu centrální 
odtok dešťové vody.                                                                                                 
 
Dezinfekce - při úklidu společných prostor se pravidelně přidává do mycích prostředků 
dezinfekční roztok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2/ Schválení  účetní závěrky společenství za rok 2019 

Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500  Liberec – dle stanov  článku VIII „ 
Rozhodování mimo shromáždění“ schválilo účetní závěrku k datu 19.11. 2000 za rok 2019 . 
Účetní závěrka byla schválena  11-ti vlastníky s vlastnickým podílem 64,70 %.  Vlastníci 
s vlastnickým podílem 35,3 % se ke stanovenému datu nevyjádřili. 
Stejným výsledkem byla schválena i výroční zpráva o hospodaření  společenství za rok 2019. 
 
 
V Liberci  dne 19. 11.2000                    Za výbor SVJ :  Ing. Jaroslav Suchý                        
                                                                                                předseda SVJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Průvodní dokumentace doručená  každému vlastníku ke schválení účetní závěrky za 2019 : 

 

1/ text k vyjádření se k závěrce 

2/ Návrh rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 

 

 

1/ 

 

Já, níže podepsaný(á) člen(ka) Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500 Liberec, se 
sídlem Liberec V, Boženy Němcové 500/6, PSČ 46001 (dále jen „společenství“)  

Jméno, příjmení: ..................................................................................................................................  

Adresa bydliště: ...................................................................................................................................  

jako vlastník jednotky: bytu č. 500/...........  

v rámci rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek v souladu s ustanovením článku 
VIII. stanov společenství a § 1211 občanského zákoníku  

souhlasím s následujícím návrhem usnesení:  

Schvaluje se účetní závěrka společenství za rok 2019 a výroční zpráva o hospodaření 

společenství za rok 2019.  

Datum podpisu: .........................  

.........................................................  

Podpis vlastníka jednotky  

 

 

Vyjádření vlastníka jednotky převzal výbor    dne: ..............................  

......................................................  

Podpis pověřeného člena výboru  

( pí. Nováková, pí. Hrušková ) 

 

 

 

 



 

 

2/ 

Návrh rozhodnutí mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek 

Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 500 Liberec se sídlem Liberec, Boženy Němcové 
500/6 PSČ 460 01. 

Předkladatel : Výbor společenství 

V souladu ustanovením článku VIII stanov společenství a §1211 občanského zákoníku, tímto výbor 
navrhuje, aby vlastníci jednotek rozhodli o schválení účetní uzávěrky za rok 2019 a výroční zprávy o 
hospodaření společenství za rok 2019 mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek. Jedná se o 
záležitosti, které jinak náleží do působnosti shromáždění . 

Návrh usneseni Vám předkládáme v příloze . Podklady k tomuto návrhu, tj účetní závěrka za rok 2019 
a výroční zpráva o hospodaření společenství za rok 2019 jsou uveřejněny na webových stránkách 
https://www.interma-byty.cz/uživatele/liberec/svj-b-nemcove-500/. (Stručný výtah z účetní závěrky za 

rok 2019 z výroční zprávy o hospodaření společenství za  rok 2019 Vám předkládáme v příloze. 

V tištěné verzi je k nahlédnutí jedno kompletní vydání účetní uzávěrky u paní Novákové ). 

V případě, že s návrhem usnesení souhlasíte, vyplňte prosím do přiloženého formuláře své osobní 

údaje a pod text návrhu usnesení doplňte datum podpisu a připojte svůj vlastnoruční podpis.  
Pokud s návrhem usnesení  nesouhlasíte  můžete své stanovisko sdělit buď tak, že v přiloženém 
formuláři přeškrtnete slovo“ souhlasím“a místo něho napíšete  slovo „nesouhlasím “, nebo se 
samozřejmě nemusíte vyjadřovat vůbec. 

Pokud se chcete k předloženému návrhu usnesení vyjádřit, je třeba, abyste tak učinili            
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám byl tento návrh doručen tj. od 4.11.2020. Vyplněný  a 
podepsaný formulář, prosím odevzdejte nebo odešlete výboru společenství k rukám paní Aleny 
Novákové. 

K přijetí usnesení  je v tomto případě nutná nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků   jednotek. 

                                                                                                          

V Liberci dne 23.10. 2020                               Za výbor společenství   Ing. Jaroslav Suchý v.r. 

                                                                                                              předseda společenství 

                                                                                                             

 

 

 

 


