
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ  

Společenství vlastníků domu Seniorů 1207, Liberec 30 
IČ 171 42 547,  ze dne 29.6.2022 

 

1) Zahájení, prezentace 

Schůzi zahájil pan Mgr. Jiří Vraný Ph.D., zápis provedl pan Richard Kloss. 
 

Z celkového počtu 49 členů s 25775 hlasy, bylo od zahájení schůze přítomno 38 
členů, z toho 26 osobně a 12 v zastoupení prostřednictvím plné moci. Celkový počet 
hlasů přítomných členů byl 20572 (79,81% všech hlasů). 
 
Jako host byla přítomna Ing. Miloslava Ježková (za Interma BYTY správa s.r.o.) 
 
Bylo konstatováno, že schůze byla svolána řádně a včas v souladu s právními 
předpisy a stanovami společenství platnými k datu zahájení schůze shromáždění. 
Členům byly v zákonných lhůtách předány pozvánky.  
 
Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 

2) Volba předsedajícího a zapisovatele 

Na funkci předsedajícího schůze byl navržen pan Mgr. Jiří Vraný Ph.D.. Návrh byl 
schválen (20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  
 
Na funkci zapisovatele schůze byl navržen pan Richard Kloss. Návrh byl schválen. 
(20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  

3) Určení osoby, která bude zajišťovat některé činnosti správy 
domu a pozemku 

Mgr. Vraný podal návrh, aby některé činnosti správy domu a pozemku zajišťovala 
pro SV společnost  Interma BYTY správa s.r.o., IČO 08560617, se sídlem Seniorů 
1620/13, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, která do této doby zajišťovala 
správu pro Bytové družstvo ZÚ GAMA. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
připomínky. Návrh byl schválen (20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 
 
Usnesení: Bylo určeno, že osobou, která bude zajišťovat správu bytového 
domu a pozemku bude společnost Interma BYTY správa s.r.o,  IČO 08560617, 
se sídlem Seniorů 1620/13, 463 11 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou. 
 



4) Schválení Příkazní smlouvy 

Návrh příkazní smlouvy se společností Interma BYTY správa s.r.o byl součástí příloh 
při svolání shromáždění. Návrh smlouvy byl schválen (20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo hlasování). 
 
Usnesení: Byla schválena Příkazní smlouva se společností Interma BYTY 
správa s.r.o. IČO 08560617, DIČ CZ08560617, se sídlem Seniorů 1620/13, 
Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec. 

5) Schválení domovníka a Smlouvy o domovnictví 

Mgr. Vraný konstatoval, že dosavadní spolupráce s domovnickou firmou Li-Fides 
s.r.o. v rámci BD byla bez potíží a navrhl uzavřít novou smlouvu za SV se stejným 
dodavatelem služeb. Návrh byl schválen (20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
hlasování). 
Usnesení: Byla schválena firma Li-Fides s.r.o. na domovnické služby. 
Předseda se pověřuje podpisem Smlouvy o domovnictví. 

6) Schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, 
schválení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky 

Mgr. Vraný předal slovo Ing. Ježkové, která seznámila shromáždění s jednotlivými 
body záloh na služby, využívání společných prostor, fond oprav a paušální náhrady 
statutárních orgánů. Návrh byl prodiskutován a schválen ve všech bodech (20572 
hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování) – viz. Příloha č.1. 
 
Usnesení: Společenství vlastníků schvaluje zálohy na služby a správu domu 
uvedené v příloze č. 1 k zápisu ze shromáždění s účinností od 1.8.2022. 
Společenství vlastníků je oprávněno vždy po provedení ročního vyúčtování 
jednostranně upravit výši zálohových plateb za služby  dle aktuální spotřeby 
(např. vody, tepla, el. společných prostor, atd.), a to přiměřeně v závislosti na 
výši zjištěného nedoplatku či přeplatku. 

7) Schválení výměny střešních oken v bytě 45.  

Byla projednána žádost paní Smolkové o výměnu střešních oken v bytě č. 45. 
Havarijní stav oken v bytě potvrdil technik společnosti Interma BYTY s.r.o. pan 
Hladký a expertní posudek pana Jaroslava Koška.  Mgr. Vraný konstatoval, že SV 
obdrželo jednu nabídku od společnosti pana Lišky na provedení této opravy. Návrh 
na opravu dle obdržené nabídky v ceně  211 013,50 Kč včetně DPH byl schválen 
(20572 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 
 



Usnesení: Společenství vlastníků schvaluje výměnu střešních oken v bytě č. 
45 dle předložené nabídky. 

8) Provozní záležitosti 

Byl diskutován špatný stav některých okapů a Mgr. Vraný informoval, že již požádal 
technika pan Hladkého o provedení přesnějšího zjištění stavu a přípravu plánu 
případné opravy. 

9) Diskuse, závěr 

Mgr. Vraný poděkoval členům za účast a za to že schůze byla usnášeníschopná v 
řádném termínu.  
 
 
V Liberci 7.7. 2022 
 
 
 
 
Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.,        Richard Kloss 
předseda společenství                  zápis 
 


