
Zápis schůze shromáždění vlastníků  

Společenství vlastníků Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou 

IČO 140 24 861, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem, spisovná značka S 7807, se sídlem Široká 4787/21, 468 04 Jablonec nad Nisou 
(dále jen „společenství“) 

Datum konání: 11. 10. 2022 v 17:30 hod 

Místo konání : sklepní prostory domu Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou 

Pozvaní hosté : zástupci správce Interma BYTY správa s.r.o 
    Družstevníci z domu č.p. 4787/21, Jablonec nad Nisou 

Program: 

1. Zahájení, program - schůzi zahájil předseda výboru Ing. J. Dušek  
                                    prezentaci provedla Ing. M. Ježková 

 
2. Volba předsedajícího a zapisovatele - předsedající - Ing. M. Ježková 

                          zapisovatel  -  M. Hollósi 
Schváleno 100% přítomných hlasů členů vlastníků 

 
3. Schválení změny stanov – návrh na změnu stanov byl přílohou pozvánky  

Schváleno 100% přítomných hlasů členů vlastníků 
 

4. Odvolání členů výboru – výbor ve složení Ing. Jiří Dušek, Statutární město Jablonec nad Nisou 
a Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ  byl k datu konání shromáždění odvolán. 

Schváleno 100% přítomných hlasů členů vlastníků 
 

5. Volba nových členů – návrh na složení výboru: 
Ing. J. Dušek  
ano:   86,5% přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“) 
zdržel se:  4,1% PHV 
ne:  9,4% PHV   
M. Hollósi  
ano:   90,6% PHV 
zdržel se:  5,3% PHV 

       ne:  4,1% PHV     
       L. Mlejn  
       ano:   86,3% PHV 
       zdržel se:  5,3% PHV 
       ne:  8,4% PHV  
       Usnesení: Novými členy výboru jsou zvoleni Ing. J. Dušek, M. Hollósi a L. Mlejn 
 
6. Schválení snížení příspěvků do fondu oprav z 15 Kč/m2 na 5 Kč/m2 podlahové plochy 

s účinností od 1.12.2022. 
ano:   85% PHV 



 zdržel se:  4,4% PHV 
 ne:  10,6% PHV  
Shromáždění odsouhlasilo snížení příspěvku do fondu oprav na 5 Kč/m2  podlahové 
plochy s účinností od 1.12.2022. 
 

7. Schválení opravy soklu domu - návrh opravy soklu domu, nabídka 114 000,- Kč bez DPH, 
od firmy – stavební firma Šulc. 

Schváleno 100% přítomných hlasů členů vlastníků 
Usnesení: Shromáždění odsouhlasilo opravu soklu domu dle předložené nabídky 
v ceně 114 000,- Kč bez DPH + max. 10% navýšení z ceny. Realizace na jaře 2023. 
 

8. Schválení umytí fasády z ¼ domu (od hlavní silnice) - návrh umytí fasády s chemií 
51 730,- Kč bez DPH + použití plošiny 1 hod práce 650,00 Kč, od firmy SEA Clean s.r.o., 
úklidový servis. 
Schváleno 100% přítomných hlasů členů vlastníků 
Usnesení: Shromáždění odsouhlasilo umytí fasády z ¼ domu (od hlavní silnice) s chemií  
v ceně 51 730,- Kč bez DPH + použití plošiny 1 hod. práce 650,- Kč. Realizace na jaře 
2023. 

 
9. Provozní záležitosti -  

• p. Knížek – nutnost zřízení e-mailové adresy společenstva, zřídí p. Knížek 

• Ing. J. Dušek – prosí všechny, aby nenechávali svítit světla ve sklepních 
prostorech, cedule jsou vyvěšeny 

• Ing. J. Dušek – 24.- 25. října 2022 bude frézování vozovky, prosí všechny, aby 
z hlavní silnice odvezli auta 

• Ing. Dušek – otevřel problematiku vchodových dveří, které je nutné (zámky, 
čipové odemykání, nefunkčnost vnitřních zvonků a otevírání z domácího telefonu) 
opravit. Záruka již skončila. Kompletní cenová nabídka od firmy Klíčové a 
trezorové centrum JBC je 47 449,- Kč s DPH.  Dává o této věci hlasovat: 

   proti - 3,9% PHV 
   zdržel se - 13,8% PHV 
   ano -  82,3% PHV 
                   Usnesení: Oprava dle předložené nabídky byla schválena 
 
10. Diskuze, závěr 

• p. Knížek   - možnost zřídit bankovní účet u Moneta Money Bank – nový výbor 
tuto variantu zváží 

                                                                           
      

V Jablonci nad Nisou 13. října 2022  
 
Zapsal: Miloslav Hollósi 
 
       Ing. Miloslava Ježková 
       předsedající shromáždění 

 



 

 

 


