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Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 47, 

Michalovice, Mladá Boleslav, IČ: 03159965 
 
 
 
Datum konání: 22. 06. 2022, 17:00 hodin 
 

Místo konání: vestibul domu č.p. 47 (dům C), Michalovice 47, Mladá Boleslav  
 

Pozvaní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma BYTY správa s.r.o. 
                                               
Účast vlastníků  -  65,42 % přítomných hlasů vlastníků 
 
Dle předloženého programu: 
 

1. Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu shromáždění 
2. Volba zapisovatele a předsedajícího schůze 
3. Schválení jednacího řádu 
4. Zpráva výboru o činnosti za uplynulé období 
5. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2021 
6. Schválení rozpočtu společenství za rok 2022 
7. Zpráva o dlužnících v bytovém domě 
8. Rezignace 2 členů výboru  
9. Volba nových členů výboru 
10. Strategie úspor nákladů na společné energie 
11. Provozní záležitosti 
12. Diskuse, závěr 

 
1. Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu shromáždění 

Předseda SVJ pan Zdeněk Brynych přivítal všechny přítomné a konstatoval, že podle prezenční listiny je 
přítomno 65,42 % hlasů vlastníků jednotek, čímž je shromáždění usnášeníschopné a může přijímat 
usnesení. Přistoupilo se ke schválení programu shromáždění. 
Hlasování: Pro 100% přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“) 

Usnesení: Byl schválen program shromáždění. 
 
2. Volba zapisovatele a předsedajícího schůze 

Předsedajícím shromáždění byl schválen Zdeněk Brynych a Ing. Miloslava Ježková zapisovatelkou. 
      Hlasování: Pro 100% přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“) 
Usnesení: Předsedajícím shromáždění byl zvolen Zdeněk Brynych, zapisovatelkou byla zvolena paní 
Ing. Miloslava Ježková. 
 
3. Schválení jednacího řádu 

Pan Brynych předal slovo paní Ježkové, která navrhla jednací a hlasovací řád na shromáždění. 
Hlasování: Pro 100% přítomných hlasů vlastníků (dále jen „PHV“) 
Usnesení: Byl schválen jednací a hlasovací řád na shromáždění. – viz. Příloha č. 1 
 

4. Zpráva výboru o činnosti za uplynulé období  
Slovo si převzala paní Lucie Růžková (místopředsedkyně výboru), která informovala o práci výboru za 
uplynulé období. 

• Řešila se koupě pozemku od pana JUDr. Douši, přislíbená cena cca 200 tis. Kč, chystá se 
smlouva. 

• Připravoval se evakuační plán budovy (značka zákaz zastavení, oranžové označení) – zajištění 
nástupnického vjezdu pro hasiče (povinnost ze zákona). Cena 7 800 Kč. 

• Řešily se dluhy společenství. 
 

5. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2021 
Paní Ing. Ježková informovala přítomné vlastníky o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2021. Uvedla, že 
SVJ hospodařilo se ziskem ve výši 37 264 Kč, tuto částku a zisk z minulých let, celkem tedy částku 
39 306 Kč navrhla převést do Fondu oprav. Ve fondu oprav je k 31.12.2021 částka ve výši 1 398 508 Kč. 
Dále nechal předsedající hlasovat o schválení účetní závěrky SVJ za rok 2021 a o vypořádání zisku 
převedením do Fondu oprav SVJ. 



  

2 

 

      Hlasování: Pro 100% PHV 
Usnesení: Účetní závěrka SVJ za rok 2021 byla schválena, zisk za minulé období a za rok 2021 
v celkové výši 39 306 Kč bude převeden do Fondu oprav. 
 
6. Schválení rozpočtu společenství za rok 2022 

Příjem společenství (vybrané zálohy od vlastníků) bude za rok 2022 ve výši 2 723 404 Kč, celkové 
výdaje (předpokládané náklady na služby a příspěvky a náklady na plánované revize a opravy) jsou ve 
výši 2 763 249 Kč. Tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (fondu oprav) za rok 2022 bude ve výši 632 880 
Kč. Plánované opravy a vynaložené náklady společenství hrazené z fondu oprav v roce 2022 budou ve 
výši 1 476 800 Kč.  
Hlasování: Pro 100% PHV 

Usnesení: Rozpočet na rok 2022 byl schválen. – viz. Příloha č. 2 
 
7. Zpráva o dlužnících v bytovém domě 

Společenství má evidované drobné dlužníky. Vše řeší výbor ve spolupráci se správcem. Větším 
dlužníkem jsou Bytové družstvo U golfu Mladá Boleslav a jeden vlastník - je předpoklad, že dlužná 
částka bude započítána s budoucím nákladem za odkup pozemku. 

 
8. Rezignace 2 členů výboru  

Předseda výboru SV pan Zdeněk Brynych podal k datu shromáždění rezignaci na funkci předsedy a 
člena výboru. Společenství ji vzalo na vědomí. Druhý člen výboru rezignaci nepodal.  
Usnesení: Pan Zdeněk Brynych rezignoval na funkci předsedy a člena výboru k datu 
shromáždění 
 

9. Volba nových členů výboru 
Přistoupilo se tedy k volbě pouze jednoho člena výboru.  Výbor navrhl pana Ing. Jaroslava Staňka, jiný 
kandidát se nepřihlásil. Proběhlo hlasování. 
Hlasování: Pro 98,85% PHV        Zdržel se 1,15% PHV      Proti 0 %PHV  
Usnesení: Ing. Jaroslav Staněk byl zvolen členem výboru 
V nejbližší době se sejde výbor a zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru. 

 
10. Strategie úspor nákladů na společné energie  

Náročnost cen energií – zvážit realizaci fotovoltaické elektrárny, je možnost využít dotace (Zelená 
úsporám), domovník zajistí studii proveditelnosti, předpokládaných nákladů a návratnosti investice. 
S pořízením studie nejsou spojeny žádné náklady. 
Hlasování: Pro 98,85% PHV        Zdržel se 1,15% PHV      Proti 0 %PHV  

Usnesení: Bude zajištěna studie na zřízení fotovoltaické elektrárny. 
 

11. Provozní záležitosti 
1. Výpadek teplé vody (závada v kotelně), proběhne výměna plynového kotle – investice cca 500 tis. 

Kč. Výhledově se bude muset vyměnit i druhý kotel. 
2. Posilovací stanice – zdržuje se připojení a zprovoznění posilovací stanice umístěné v podzemních 

prostorách domu - nejsou k dispozici jednotlivé komponenty potřebné na opravu. 
3. Z důvodu zvýšení bezpečnosti budou umístěny nové lampy před vchodem a na parkovišti ve 

vnitrobloku – bude realizováno v nejbližším termínu, náklady cca 200 tis. Kč. 
4. Na základě doporučení byl sledován vývoj prasklin ve výplňovém zdivu navazujícím na 

železobetonovou konstrukci domu – byly provedeny sondy. Dům je v dobrém technickém stavu, 
nevykazuje problémy, je stabilní. 

5. Výhledový problém – někteří vlastníci splachují do WC vlhčené ubrousky – hrozí ucpání trubek. 
Výbor důsledně žádá všechny obyvatele o dodržování zákazu splachování těchto ubrousků. 
 

12. Diskuze 
• na podzim proběhne další shromáždění 

• informace o haváriích budou zveřejňovány na nástěnce 

• vjezd do garáže je nepřehledný – v plánu je umístění značky a zrcadla 
  
Po krátké diskuzi bylo shromáždění ukončeno. 
 
 
V Mladé Boleslavi dne 22.6.2022     Zdeněk Brynych   
 
Zapsala:  Ing. Miloslava Ježková                             Předsedající shromáždění   
 


