
 

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ  
společenství vlastníků jednotek  

Společenství vlastníků Široká 4788/22, Jablonec nad Nisou 

IČ 141 43 399  
 
Datum shromáždění:  24. 3. 2022 od 19:00 hod.  

Místo konání: prostor před sušárnou bytového domu Široká 4788/22, Jablonec nad Nisou 

Program schůze shromáždění: 

1) Zahájení; Prezence: přítomno 89,57% hlasů členů společenství – shromáždění je usnášeníschopné.   

 

2) Volba předsedajícího a zapisovatele: 

Předseda výboru paní Lukešová navrhla, aby předsedajícím shromáždění byla zvolena Ing. Miloslava Jež-

ková (manažer BD a SV, Interma BYTY správa s.r.o.), která byla rovněž ustanovena jako zapisovatel.  

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

Usnesení: Předsedajícím shromáždění a zapisovatelkou byla zvolena Ing. Miloslava Ježková. 

 

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

Bylo navrženo, aby osobou, která bude pro společenství zajišťovat správu bytového domu a pozemku byla  

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 HORNÍ PROSEČ a to 

za stejných podmínek a ve stejném rozsahu.  

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

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 

Paní Ing. Ježková informovala o tom, že Příkazní smlouva byla vyvěšena na internetových stránkách spo-

lečenství a vlastníci se s ní mohli seznámit. Přistoupilo se k hlasování. 

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

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 druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, schválení způsobu rozúčtování cen služeb 

na jednotky  

Rozúčtování nákladů na služby: 

a. Studená voda, voda pro ohřev - Nákladem jsou faktury dodavatele za vodné a stočné. Celkovou 

spotřebu za zúčtovací jednotku stanovuje fakturační měřidlo dodavatele.  Náklad na vodné a stoč-

né se rozdělí mezi uživatele poměrně podle náměrů vodoměrů v jednotkách. Vlastní výpočet ná-

kladu uživatele probíhá způsobem - náklad za zúčtovací jednotku děleno součtem náměrů všech 

podružných vodoměrů včetně náhradních dopočtů. Záloha je stanovena dle spotřeby na základě 

ročního vyúčtování. 

 

b. Ohřev TUV - Rozpočítání se provádí dle platného právního předpisu (základní složka je 30%, 

spotřební 70%) Záloha je stanovena dle spotřeby na základě ročního vyúčtování. 

 

c. Teplo - Rozpočítání se provádí dle platného právního předpisu. Záloha je stanovena dle spotřeby 

na základě ročního vyúčtování. 

 

d. Elektřina spol. prostor - nákladem jsou faktury za dodávku el. energie. Částka je rozúčtována   

podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. 

 

e. Odvoz odpadů – platba dle vyhlášky města. Částka je rozúčtována podle počtu osob rozhodných 

pro rozúčtování. 

 

f.  Údržba pozemku – (sekání trávy, úklid sněhu) - Výše je stanovena rovnoměrně na bytové jed-

notky 



 

g. Výtah – Částka je rozúčtována podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, vyjma byt č. 1, 2, 3, 

4 a 5 -  kde se za provoz výtahu neplatí.  

 

Rozúčtování příspěvků na správu domu: 

a. Poplatek za správu - poplatek slouží k úhradě nákladů za správu domu a pozemků, kterou prová-

dí správcovská firma na základě příkazní smlouvy. Částka je fixní a je stanovena a rozúčtována 

rovnoměrně na jednotky.  Výše je stanovena 180 Kč/měsíc/jednotka. 

 

b. Podílové náklady – drobné opravy, údržba domu. Částka je rozúčtována dle podílu jednotlivých 

vlastníků na společných částech domu. Záloha je stanovena dle nákladu předchozího roku.  

 

c. Pojištění - nákladem je platba podle smlouvy s pojišťovnou.  Částka je rozúčtována dle podílu 

jednotlivých vlastníků na společných částech domu. 

 

d. Domovník – poplatek slouží k úhradě nákladů za domovnické služby. Částka je fixní a je stano-

vena a rozúčtována rovnoměrně na jednotky. Výše je stanovena 80 Kč/měsíc/jednotka. 

 

e. Náklady statutárních orgánů – paušální náhrada nákladů spojená s výkonem funkce ve výboru. 

Výše je stanovena 60 Kč/měsíc/jednotka. 

 

f. Cejchování měřičů – záloha na výměnu bytových měřičů (vodoměry, kalorimetr). Výše je stano-

vena 90 Kč/ bytová jednotka/ měsíc. 

 

g. Náklady vlastní správní činnosti – (poštovné, kolky, bankovní poplatky). Výše je stanovena 

rovnoměrně na bytové jednotky 60 Kč/byt/měsíc. 

 

h. 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 pomě-

ru odpovídajícím jeho podílu na společných částech domu. Záloha byla stanovena na  10 Kč/ m2 

podlahové plochy – s účinností od 1.5.2022 (po vyúčtování). 

 

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

Usnesení: Společenství vlastníků schvaluje výše uvedené zálohy na služby a správu domu s účinností 

od 1.5.2022. Společenství vlastníků je oprávněno vždy po provedení ročního vyúčtování jednostran-

ně 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. 

 

6) Schválení celkových příspěvků na správu domu pro příští období  

Ing. Ježková informovala o výši příspěvků na správu domu pro příští období - rok 2022. 

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

Usnesení: Společenství vlastníků schvaluje celkové příspěvky na správu domu na rok 2022. 

      

7) Provozní záležitosti  

- Na podzim proběhne další shromáždění, kde by se měl dovolit výbor z řad vlastníků (město a druž-

stvo má záměr odstoupit z členství ve výboru). 

- Byl dán podnět na přizpůsobení současných stanov novele nového občanského zákoníku. 

 

8) Diskuse, závěr 

Ing. Ježková poté po krátké diskuzi poděkovala přítomným za účast a shromáždění ukončila. 

 

 

Ing. Miloslava Ježková  Markéta Lukešová 

Předsedající Předseda výboru 

 

V Liberci, dne 24. března 2022  

Zapsala: Ing. M. Ježková 

  


