
  

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Široká 5136  
Široká 5136/11, 468 04  Jablonec nad Nisou 

 
 
Datum : 2.10.2018 v 18.00 hod. 
 
Místo konání : v místnosti sklepů v přízemí na adrese Široká 5136/11, Proseč nad Nisou 
 
Pozvaní hosté : Ing. Miloslava Ježková – manažer BD a SV,  Interma BYTY, a.s. 
                          
            
Účast vlastníků včetně BD RÝNOVICKÁ NISA – 78,3% 
 

 
 
Dle předloženého programu: 

 
1) Zahájení 

 
Shromáždění zahájila Dita Kopecká, předsedkyně výboru SV. Přivítala přítomné členy SV (jejich 
zástupce) a představila hosty. Uvedla, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění 
přítomno osobně nebo v zastoupení na základě plných mocí 78,3% členů SV. Shromáždění je tedy 
usnášeníschopné. 

 
 

2) Volba zapisovatele a předsedajícího schůze 
 
Předsedkyně výboru Ing. Kopecká navrhla, aby předsedajícím schůze byla zvolena Ing. Ježková. Zápis 
ze shromáždění zapíše Ing. Kopecká. 
 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
 

 
3) Přijetí nových stanov společenství vlastníků 
 

Ing. Ježková informovala přítomné o změnách v legislativě a z toho plynoucí povinnosti přijmout nové 
stanovy, které jsou přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., tzv. novému občanskému zákoníku, který je 
v platnosti od 1.1.2014. Návrh stanov zpracovaný advokátem Interma BYTY, a.s. byl předem 
distribuován vlastníkům k připomínkování. Na shromáždění byly zodpovězeny dodatečné dotazy a poté 
se přistoupilo k samotnému hlasování. Nové stanovy v předloženém znění byly přijaty a budou vloženy 
do obchodního rejstříku. 
 

Odsouhlaseno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
 
 
4) Provozní záležitosti 
 

- Byl vznesen návrh na navýšení příspěvků do fondu oprav. Přítomní vlastníci se dohodli, že o jeho 
výši bude hlasováno na dalším plánovaném shromáždění na podzim roku 2019. 

 
- Předsedkyně výboru Ing. Kopecká vyzvala přítomné vlastníky, aby prověřili funkčnost zvonků u 

svých bytových jednotek a oznámili jí potenciální závady do 7.10. Poté bude stav zvonků 
konzultován s domovníkem a technikem za účelem předložení návrhu řešení.  

 
- Předsedkyně výboru Ing. Kopecká dále upozornila na nutnost výměny bytových měřidel vody a tepla 

a vyzvala vlastníky, aby umožnili vstup do bytových jednotek v termínu konání výměny. Termín 
bude stanoven po dohodě s dodavatelem a bude s dostatečným předstihem vyvěšen na domovní 
nástěnce. 
  

 
 
 
 



  

6) Závěr 
 

Kromě výše uvedeného nebyly komunikovány žádné další závady a požadavky přítomných vlastníků. 
Předsedající poté po krátké diskuzi shromáždění ukončila. 

 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou, dne 2.10.2018                                                                               
                       
Zapsala: Ing. Kopecká 
 
 
       Ing. Dita Kopecká 
                                                                                           předseda výboru 
                                                                                                                                    


