
Zápis ze schůze shromáždění společenství 
vlastníků domu Seniorů 1618 Liberec 

Datum:   5. 12. 2022 v 19.00  

Místo konání:  zasedací místnost Interma BYTY správa s.r.o., U Sila 1201, Liberec 30, 463 11  

Pozvaní hosté:   Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev Interma BYTY 
správa s.r.o. 
Iva Loumová - domovník 
členové BD Zenit z domu Seniorů 1618 

Účast vlastníků včetně bytového družstva ZENIT – 59,53 % 

Projednávané body dle předloženého programu:  

1) Zahájení, prezence  

Schůzi zahájil Mgr. Dominik Fišer, předseda výboru. Přivítal přítomné členy SV a hosty. Uvedl, 
že dle prezenční listiny je v okamžiku zahájení shromáždění přítomno osobně nebo 
v zastoupení na základě plných mocí 59,53 % členů SV. Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  

2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 

Výroční zpráva shrnující účetní závěrku byla všem vlastníkům zaslána spolu s pozvánkou na 
tuto schůzi. Všichni přítomní byli seznámeni s jejím obsahem. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

3) Schválení převodu zisku společenství z roku 2021 do podílových nákladů 

Žádný zisk nebyl, nebylo tedy co schvalovat. 

4) Schválení aktualizované směrnice pro rozúčtování nákladů na energie a služby spojené s 
užíváním jednotek v domě 

Návrh byl zaslán všem vlastníkům spolu s pozvánkou. Změna se týká bodu III.7 užívání výtahu 
- nově se i proměnné náklady (především elektřina) budou rozpočítávat na všechny bytové 
jednotky bez výjimky, a to stejně jako dosud podle počtu osoboměsíců. Za rok 2021 jsou to 
náklady cca 300 Kč/osoborok. 

Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

5) Provozní záležitosti 

a) V současnosti máme ve fondu oprav cca 750 000 Kč. Navrženo zřízení spořícího účtu, na 
který bychom tyto prostředky uložili. Fio banka, kde máme běžný účet, nabízí právnickým 
osobám aktuálně účet s úrokem 3%. Schváleno 100 % přítomných vlastníků 

b) Letos na jaře proběhla výměna vchodových dveří. Celková cena byla cca 102 000 Kč. 
Náklady se objeví ve vyúčtování za rok 2022, platilo se z fondu oprav. Domovník pan 
Černý má nyní dvě zámkové vložky i pro nové dveře a dveře tak již nezůstanou bez zámku 
během oprav vložek. 

c) Elektřina je fixována do konce roku 2023 (ČEZ), fixace plynu končí na konci tohoto roku 
(ČEZ) a přecházíme na smlouvu na dobu neurčitou. Z ceny 500 Kč za MWh dojde k 
nárustu na státem zastropovanou cenu 2500 Kč bez DPH. Roční spotřeba domu je cca 150 
MWh. Nárůst nákladů na bytovou jednotku bude hrubým odhadem okolo 1200 Kč/měsíc. 
Pokud se situace na trhu změní, budeme případně fixovat cenu plynu na další období, což 



ale nyní není možné ani rozumné. V rámci úspor je oběhové čerpadlo s teplou vodou 
vypnuté mezi 22. hodinou večer a 5. hodinou ráno. Odsouhlaseno vystavení nových 
předpisů k platbě záloh za služby od ledna 2023, aby se do nich změna promítla co 
nejdříve. 

d) Společnost Cetin plánuje zasíťování domu optickým kabelem až na úroveň jednotlivých 
bytových jednotek. Předpokládaná doba realizace je do 2 let. Společenství musí udělit 
souhlas, ale náklady a instalace jdou plně za Cetinem. Proběhne schůzka s dodavatelem 
na místě. Společenství nemá s udělením souhlasu problém. 

e) Odsouhlasen požadavek paní uklízečky na navýšení ceny o 10 Kč na 130 Kč/byt/měsíc, 
pravděpodobně od ledna 2023, abychom se vešli do inflační doložky a nebylo nutné řešit 
dodatek ke smlouvě. 

f) Většina dodavatelů uplatnila v letošním roce inflační doložky – snad poprvé MSV a 
domovník, každoročně zdražuje i FCC, podobně i sekání. 

g) U vnitřních vchodových dveří dochází k opakovanému vypínání zámku. Pan domovník 
Černý vymění zámek, aby nešlo dveře otevřít bez klíče, stejně jako první vchodové dveře. 

h) Proběhla výměna kalorimetrů a vodoměrů. Náklady byly nižší, než se předpokládalo a 
prostředky se tak ve vyúčtování vrátily vlastníkům. 

i) Evidujeme dva případy neoprávněného vniknutí do domu, v jednom případě došlo ke 
krádež bot z chodby. Je třeba důsledně zavírat vchodové dveře zejména ve večerních a 
nočních hodinách. 

j) Výtah až na občasné přejíždění v rámci možností funguje. Průběžně dochází k výměně 
dosloužilých tlačítek v kabině (jednu dobu bylo problém sehnat stejná, proto se některá 
liší). 

6) Podněty členů společenství, diskuze, závěr 

a) Navrženo po více jak 10ti letech od kolaudace vymalování společných prostor (schodiště a 
chodby). Návrh byl diskutován a odložen na příští rok, kdy zkusíme zajistit nějaké konkrétní 
cenové nabídky, které bychom pak předložili společenství ke schválení. 

b) V chodbě u garáží jsou uložené pneumatiky neznámého vlastníka, pokud se o ně nikdo 

nepřihlásí, budou vyhozeny. Na chodbách a schodišti nesmí být nic (květináče, botníky, 

krabice apod.) umístěno kvůli požární bezpečnosti. 

Předseda společenství pan Fišer se rozloučil s přítomnými a schůzi ukončil. 

V Liberci dne 5. 12. 2022 
 Mgr. Dominik Fišer  
      předseda SV  
Zapsal: Tomáš Kalous 

 

 


