
Zápis ze shromáždění členů Společenství vlastníků Jánská 864 

IČ 273 55 896, sídlem Jánská 864, 460 02 Liberec III 
 konaného  dne 25.4.2019  v místě sídla společenství, v kanceláři společnosti S-PARK 

                       

 

 

Přítomni  dle připojené prezenční listiny : 

- Michalis Dzikos - výše podílu 399/2000, zastoupený na základě plné moci panem 

Ing. Petrem Daškem, dat. nar.: 26.12.1968, trvale pobytem Gorkého 601/19, Liberec 1 

- Miloslav Raindl a Milada Raindlová - výše  podílu 123/625 

- JUDr. Miroslava Fialová - výše podílu 14/125 

- S-PARK reality spol.s r.o,  - výše podílu 1607/10000, zastoupená Kateřinou Starou 

- Šubrt Milan – výše podílu 477/10000  

- Biasiol Klára - výše podílu 107/2500 

- MCP Shpilka Vasyl a Shpilka Hanna – výše podílu 1033/5000…..v zastoupení, 

ovšem bez plné moci, tudíž i bez možnosti hlasování 

 

Hosté : Ing. Miloslava Ježková – manager bytových družstev Interma BYTY a.s. 

             Mgr.Jan Hraško - advokát 

 

 

 

Program  dle pozvánky : 

 

1.) Podpis na prohlášení vlastníka 

2.) Zahájení, prezence, volba předsedajícího 

3.) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 

2019, 2020 a rok 2021  

4.) Volba předsedy společenství vlastníků (končí funkční období) 

5.) Informace o opravě kotelny 

6.) Aktuální stavy dluhů 

7.) Provozní záležitosti, diskuse 

8.) Závěr 

 

 

Projednáno  v pořadí podle pozvánky  : 

 

Ad 1)  Podpis na prohlášení vlastníka  

Schůze shromáždění byla zahájena ve 17.00 hodin a přítomní stvrdili účast na schůzi 

podpisem prezenční listiny. Přítomno 75,95% vlastníků, schůze tedy byla prohlášena 

za usnášeníschopnou. 

Dále byl přítomným panem Mgr.Hraškem ověřen podpis na novém prohlášení 

vlastníka, týkajícím se pouze prostorů manželů Raindlových. 

 

Ad 2)  Zahájení, prezence,volba předsedajícího 

Předsedajícím byla zvolena Milada Raindlová, která byla rovněž ustanovena jako 

zapisovatel.  

Odsouhlaseno 100% přítomných. 

 

Ad 3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení výsledků hospodaření  roku 

2019,2020 a 2021. 



Přítomným byly zaslány k předběžnému obeznámení výsledky hospodaření za rok 

2019,2020 a rok 2021, jakožto příloha pozvánky na schůzi SV. Výsledky byly 

následně  projednány a prodiskutovány. 

Účetní závěrka za rok 2021 byla schválena 100%  přítomných hlasů vlastníků, včetně 

převodu zisku do FO. 

 

Ad 4) Volba předsedy společenství vlastníků (končí funkční období) 

Vzhledem k tomu, že stávající předsedkyni paní Raindlové končí funkční období 

v 11/2022, přistoupilo SV k hlasování o jejím znovuzvolení na další funkční období. 

Schváleno 100% přítomných hlasů vlastníků. 

 

Ad 5)  Oprava kotelny 

            Informace o stávajícím chodu a opravě kotelny, která je nyní ovladatelná pře PC. Pan 

Raindl, jakožto domovník vznesl připomínku, že by k ovládání měl mít přístup i 

někdo další z vlastníků z důvodů zástupu. Návrh zní, pokusit se oslovit pana Kafku, 

zda by pomohl. 

 

Ad 6) Aktuální stavy dluhů 

           Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem dlužníků k 30.3.2022 a Ti, kterých se dluh 

týkal, přislíbili okamžité doplacení.  

 

Ad 7) Provozní záležitosti, diskuse 

     V diskusi se projednávala reklamní plocha na domě, výměna klíčů od mříže, odtok 

vody na záchodě u paní Staré, teplá voda pro uklízečku v komoře na 3.NP u pana 

Sphilky, zákaz kouření u vchodu do domu, nová výmalba, světlík a revize topení po 

ukončení topné sezóny. 

 

Ad 8) Závěr 

 

 

 

 

Zapsala dne  8.4.2022 

 

 

Milada Raindlová 

Předseda společenství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


