
Společenství vlastníků domu Křížová 1614 IČ: 72067730

Zápis ze shromáždění vlastníků

Datum: 13.11.2013 v 19:00 hod.

Místo konání: Sušárna domu Křížová 1614, Liberec 30

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY, a.s.

Iva Loumová – domovník

Jaroslav Nýdrle – technik

Všichni obyvatelé domu

Průběh jednání a přijatá usnesení:

 1) Zahájení, prezence

- Předseda výboru Ing. Jiří Šindelář všechny přivítal a konstatoval, že se sešlo 70,77% vlastníků a 
shromáždění je usnášeníschopné. 

 2) Schválení účetní uzávěrky za rok 2012

- Schváleno 100% přítomných vlastníků.

 3) Schválení nové mandátní smlouvy

- Jedná se o smlouvu mezi SVD Křížová 1614 a Interma BYTY a.s. (pověřeného správce)

- Schváleno 100% přítomných vlastníků

 4) Instalace zařízení pro stabilizaci vodního kamene

- Předseda výboru přednesl návrh na instalaci zařízení pro stabilizaci vodního kamene.

- Jaroslav Nýdrle informoval shromáždění o variantách, které byly realizovány v okolních domech a
o následných zkušenostech.

- Možnosti instalace

 a) do topného systému – není vhodné, nedoporučují výrobci kotlů

 b) do vodovodního řádu – je vhodné, aby se zabránilo usazování kamene ve spotřebičích, na 
vodovodních bateriích a umyvadlech

- V okolních domech jsou realizovány dvě varianty úpravy vody ve vodovodním řádu:

 a) Siliphos – cca 30 tisíc prvotní investice + 4 tisíce ročně za náplň

 b) Nanoúprava vody – cca 20 tisíc prvotní investice + nevyžaduje žádnou náplň ani jiné další 
investice

- Usnesení zatím nebylo přijato. Počkáme na dlouhodobější zkušenosti z okolních domů.
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 5) Úprava okolí (lavička, stůl, pískoviště)

- Oplocení se realizovat nebude.

- Pevné osazení laviček není vhodné, protože by se před domem scházely cizí osoby ve večerních 
hodinách a rušily noční klid.

- Předběžná dohoda: pořídí se zamykatelné pískoviště + mobilní lavičky, které se budou schovávat 
do kolárny.

- Usnesení zatím nebylo přijato. Je nutné vybrat a schválit vhodné místo. 

 6) Paušální náhrada nákladů předsedy SVJ

- Předseda výboru přednesl zprávu o své činnosti

 a) Úpravy nové mandátní smlouvy

 b) Kontrola účetní uzávěrky a vyúčtování služeb

 c) Náprava chybějících peněz na fondu oprav (13 000)

 d) Snížení ceny za obsluhu kotelny (2 000 → 1 200 měsíčně)

 e) Účast v aukci plynu (Změna dodavatele plynu pro rok 2014)

• Nově to bude firma Vemex

• Úspora 32%, tj. 55 000 ročně

- Byla odsouhlasena paušální náhrada nákladů souvisejících s výkonem funkce předsedy výboru ve 
výši 500 Kč / 1 měsíc. Ta bude vyplácena kvartálně od 01/2014.

- Schváleno 100% přítomných vlastníků.

 7) Provozní záležitosti, diskuze, závěr

- Seřízení intervalů světelných čidel – zajistí p. Nýdrle

- Roční odečty stavů spotřeb tepla a vody proběhnou na začátku měsíce ledna zároveň s výměnou

vodoměrů a kalorimetru / ukončení záruky po 5 letech /

- Shromáždění se usneslo na zákazu parkování v místech k tomu neurčených – na levé straně při 
vjezdu do prostoru mezi domy č.p. 1613 a č.p. 1614  - naproti označenému parkovišti pro 6 
vozidel. Automobily zde parkující omezují výjezd z parkoviště, blokují vjezdu vozů záchranné 
služby a v zimním období díky tomu technické služby MO Vratislavic nezajišťují úklid sněhu. Při 
opakovaném porušení zákazu budou tato vozidla odtažena na náklady vlastníka.

V Liberci dne 27.11.2013

Ing. Jiří Šindelář
Předseda Výboru


	Zápis ze shromáždění vlastníků

