
Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků domu Křížová 1613 

Liberec, IČ 72067748 

Sídlem: Křížová 1613, 463 11  Liberec 30 

 

Datum: 10.11.2022 v 18.00 hod. 

Místo konání: sušárna domu Křížová 1613, Liberec 30 

 

Účast vlastníků včetně Bytového družstva ZENIT –  80,58 % 

 

 Dle předloženého programu:  

 

1) Zahájení, prezentace 

Shromáždění zahájil Radek Vorel, předseda výboru SV. Přivítal přítomné členy SV (jejich 
zástupce) a představil hosty. Uvedl, že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení 
shromáždění přítomno osobně, nebo na základě plné moci 80,58% hlasů členů SV. 
Shromáždění je tedy usnášeníschopné a schopné přijímat usnesení.  

 

2) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2021 

R. Vorel seznámil přítomné s obsahem zprávy o hospodaření společenství vlastníků za rok 
2021 (byla přílohou pozvánky na shromáždění). Účetní jednotka nevykazuje pohledávky ani 
závazky po lhůtě splatnosti. Poté nechal předsedající hlasovat o návrhu na schválení účetní 
závěrky za rok 2021 v předloženém znění. M. Ježková navrhla založení spořícího účtu 
k běžnému účtu u ČSOB a.s. – úroková sazba se pohybuje od 2,3 do 3%. Tím by došlo ke 
zhodnocení naspořených prostředků. Bylo odsouhlaseno, že účet bude založen a bude na 
něj  převedena částka 1,3 mil. Kč. 

Usnesení: Byla schválena účetní závěrka za rok 2021. Dále bylo schváleno založení 
spořícího účtu a převedení částky ve výši 1,3 mil. Kč na tento účet. 

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  

3) Schválení rozpočtu společenství  

Shromáždění schválilo rozpočet společenství na rok 2023 v předloženém znění. Větší výdaje 
plánované nejsou. Příští rok se provede malování společných prostor. 

Usnesení: Shromáždění schválilo rozpočet na rok 2023. 

Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  

4) Schválení koupě ideálního spoluvlastnického podílu ½ na pozemku p. č. 2209/89 v  
k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec za cenu 50 tis. Kč (viz. Příloha č. 1)   

Byl odsouhlasen odkup ideálního podílu na pozemku p.č. 2209/89 za cenu 50 tis. Kč. 
Finanční obnos bude čerpán z fondu oprav. Shromáždění pověřuje výbor podpisem 
příslušných kupních smluv. 

Usnesení: Shromáždění schválilo koupi ideálního spoluvlastnického podílu ½ na pozemku p. 
č. 2209/89 v  k.ú. Vratislavice nad Nisou, obec Liberec za cenu 50 tis. Kč. 

 Odsouhlaseno 100% přítomných členů.  

 



 

 

5) Provozní záležitosti  

• Poděkování všem za pomoc s odklízením následků vydatných srážek (zaplavení 
sklepních prostor). 

• Upozornění na zvýšený hluk v prostorách domu, znečištění, poškození stěn a 
chodeb. 

• Návrh na hromadnou výměnu oken, balkonových dveří v celém domě. Zjištění 
možného financování, předběžný rozpočet. 

• Do budoucna nutnost navýšit platbu do fondu oprav. 

 

 

5) Diskuze, závěr 

Předsedající poté po krátké diskuzi  shromáždění ukončil. 

 

V Liberci dne:  10.11.2022 

 

Zapsal: R. Vorel                         

          

Radek Vorel v.r. 
předseda výboru 

         

   

                                                                                        

                                                                                                                                    


