
 

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ  
společenství vlastníků jednotek  

Společenství vlastníků domu Masarykova522, Liberec 
IČ 107 74 831  

 
 

 
Datum shromáždění:  12. 8. 2021 od 16:00 hod.  
Místo konání: Masarykova 699/9, Liberec 1 
 

Program schůze shromáždění: 

1) Zahájení; Prezence: přítomno 100% hlasů členů společenství – shromáždění je usnášeníschopné.    
Ing. Miloslava Ježková (manažer BD a SV, Interma BYTY správa s.r.o.) zastupující na základě plné moci 
JUDr. Jaroslava Kašpara (předsedu společenství vlastníků) přivítala přítomné a přistoupila s ke zvolení 
předsedajícího a zapisovatele shromáždění. Ing. Ježková byla zvolena předsedajícím shromáždění a ná-
sledně byla rovněž ustanovena jako zapisovatelka.  
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

Usnesení: Předsedajícím shromáždění a zapisovatelkou byla zvolena Ing. Miloslava Ježková. 
 
2) Určení osoby, která bude zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku   
Předsedající  SVJ seznámila přítomné s navrhovanou správcovskou firmou Interma BYTY správa s.r.o. 
(dále jen správa) a dále specifikovala rozsah činností, které bude správa pro společenství vlastníků zajiš-
ťovat na základě Příkazní smlouvy. Proběhlo hlasování. 
Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
Usnesení: Interma BYTY správa s.r.o. bude vykonávat správu SV. 
 
3) Schválení způsobu rozúčtování nákladů na úhradu služeb a příspěvků na správu domu  

a pozemku 
Rozúčtování nákladů na služby: 

a. Úklid společných prostor - poplatek slouží k úhradě nákladů za úklid společných částí domu  
(1x týdně úklid mokrou cestou včetně sklepů, 2x ročně mytí oken). Částka je určena  
na  2 000 Kč/ měsíc a bude rozúčtována rovnoměrně na všechny bytové jednotky, nebytová jed-
notka bude hradit částku jako za 5 bytových jednotek.   

b. Studená voda - Nákladem jsou faktury dodavatele za vodné a stočné časově rozlišené tak, aby po-
krývaly celé zúčtovací období. Celkovou spotřebu za zúčtovací jednotku stanovuje fakturační mě-
řidlo dodavatele.  Náklad na vodné a stočné se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vo-
doměrů v jednotkách. Vlastní výpočet nákladu uživatele probíhá způsobem - náklad za zúčtovací 
jednotku děleno součtem náměrů všech podružných vodoměrů včetně náhradních dopočtů. Voda 
za r. 2021 – náměr na sklepním vodoměru půjde k tíži p. Dzikose ( užívá stavba ). 

c. Elektřina spol. prostor - nákladem jsou faktury za dodávku el. energie. Částka je rozúčtována   
dle podílu jednotlivých vlastníků na společných částech domu. 

d. Výtah - náklady na provoz výtahu. Částka je rozúčtována dle podílu jednotlivých vlastníků  
na společných částech domu. Nebytový prostor (pizzerie) se na platbách podílet nebude.  

e. Dodávka tepelné energie na vytápění a náklady na poskytování teplé užitkové vody dle zvláštního 
předpisu (vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody). 
 

Schváleno  100% přítomných hlasů vlastníků. 
 
Rozúčtování příspěvků na správu domu: 

a. Poplatek za správu - poplatek slouží k úhradě nákladů za správu domu a pozemků, kterou provádí 
správcovská firma na základě příkazní smlouvy. Částka bude fixní a je stanovena a rozúčtována 
rovnoměrně na všechny jednotky. Výše je stanovena 150 Kč bez DPH /měsíc /jednotka a za parko-
vací stání 30 Kč bez DPH /měsíc /parkovací stání. 
 



b. Podílové náklady – drobné opravy, údržba domu. Částka bude rozúčtována dle podílu jednotlivých 
vlastníků na společných částech domu. Počáteční výše zálohy je stanovena 100 Kč /měsíc 
/jednotka. 
 

c. Pojištění - nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou.  Částka je rozúčtována dle podílu jed-
notlivých vlastníků na společných částech domu. Od 10/2021 je nutné převést Smlouvu na SV. 
 

d. Domovník – poplatek slouží k úhradě nákladů za domovnické služby. Částka je fixní a je stanove-
na a rozúčtována rovnoměrně na jednotky. Výše je stanovena 50 Kč /měsíc /jednotka v domě. 
Údržba parkovacího stání bude rozdělena na letní (4-10) a zimní měsíce (11-3). Letní sazba  
za údržbu parkovacího místa bude 40 Kč/měsíc/park. stání a zimní sazba 100 Kč/měsíc/park. stání. 
 

e. Fond oprav - dlouhodobá záloha na opravy domu. Tato dlouhodobá záloha slouží na financování 
oprav společných částí domu většího rozsahu. Vlastník jednotky přispívá do fondu oprav v poměru 
odpovídajícím jeho podílu na společných částech domu. Vybírat se bude 15 Kč/ m2 / spoluvlastnic-
ký podíl – s účinností od 1.10.2021. 
 

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 
Usnesení: Shromáždění vlastníků schválilo způsob rozúčtování nákladů na služby a příspěvků  

na správu domu. Dále bylo schváleno, že společenství vlastníků je oprávněno po provedení ročního 
vyúčtování jednostranně upravit výši zálohových plateb za služby dle aktuální spotřeby a to přimě-

řeně v závislosti na výši zjištěného nedoplatku či přeplatku. 
      
4) Provozní záležitosti  

Investor přislíbil : 
- zhotovit závoru pro vjezd na parkoviště pro rezidenty 
- opravit omítku u vzduchotechniky a praskliny na domě 
- opravit levou část oplocení u vjezdu (repasuje se, nebo vymění za nový)  
- postavit přístřešek na popelnice 
- zlepšení cirkulace vzduchu – sklepy 

 
SVJ se dále domluvilo, že bankovní účet bude zřízen u FIO banky. 

  
 
 

5) Diskuse, závěr 
Ing. Ježková poté po krátké diskuzi poděkovala přítomným za účast a shromáždění ukončila. 
 
 
 
 

 Ing. Miloslava Ježková 
 Předsedající 

 
 
 
V Liberci, dne 12. srpna 2021  
Zapsala: Ing. M. Ježková 
  


