
 

 

Zápis ze schůze shromáždění 
 

Společenství vlastníků domu U Tenisu 4971 
 

se sídlem Jablonec n. N., U Tenisu 4971, PSČ 468 04, IČ: 725 48 053 
 

Datum a čas konání: 22.11.2022 od 18:00h 

 

Místo konání: sklepní prostory domu U Tenisu 4971, Jablonec nad Nisou 

________________________________________________________________________________ 
 

Dle přiložené prezenční listiny byli přítomni vlastníci jednotek se spoluvlastnických podílem v celkové výši 

62,59 %. Shromáždění vlastníků bylo usnášeníschopné. 

 

Přítomni: vlastníci bytů  

Za Bytové družstvo DOMOVINA byl přítomen předseda představenstva Petr Sklenář. 

Za předsedu výboru -  INTERMA BYTY správa s.r.o. byla přítomna Ing. Miloslava Ježková, manažer 

bytových družstev. 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, prezence, volba orgánů schůze 

2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2021 

3. Schválení rozpočtu společenství na rok 2023 

4. Provozní záležitosti 

5. Diskuze, závěr  

 

Průběh jednání a přijetí usnesení: 

1. Jednání schůze shromáždění společenství vlastníků zahájila a jeho průběh řídila Ing. Miloslava 

Ježková (předseda výboru SV). Přivítala přítomné vlastníky a zástupce BD Domovina p. Sklenáře a 

konstatovala, že dle prezenční listiny jsou na schůzi shromáždění přítomni vlastníci jednotek, kteří 

disponují 62,59 % hlasů všech vlastníků a schůze je tak usnášeníschopná.      

 

      Následovala volba orgánu schůze: 

Předsedajícím schůze a zapisovatelkou byla navržena paní Ing. Miloslava Ježková. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno  

 

 

2. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2021 

Ing. Ježková informovalo o výsledcích hospodaření za rok 2021. Byl založen účet u ČSOB a.s. 

Liberec, byl podán návrh na založení spořícího účtu (úročeného), kam se převede fond oprav. Účetní 

jednotka eviduje drobné pohledávky po lhůtě splatnosti, které jsou řešeny ve spolupráci se správcem. 

SV mělo v roce 2021 zisk ve výši 274 Kč (penále za pozdní úhrady), tento zisk bude převeden do 

fondu oprav. 

 



 

 

Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje účetní závěrku a výsledky 

hospodaření za rok 2021 schvaluje převod zisku ve výši 274 Kč do fondu oprav.   

   

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno 

    

3. Schválení rozpočtu společenství na rok 2023 

Návrh rozpočtu byl uložen na webu SV. Zálohy vybrané od vlastníků jsou o něco nižší, než 

předpokládané náklady. V rozpočtu ještě nebylo promítnuto plánované snížení ceny tepla od 

Jablonecké energetické, a.s. – výše bude známa až od 12/2022. Společenství rozhodlo, že po úpravě 

cen tepla obdrží vlastníci nové předpisy s účinností od 01/2023, kde budou ceny tepla a TUV sníženy 

cca o 25% - dle aktuální ceny tepla. 

 

Usnesení: Shromáždění společenství vlastníků jednotek schvaluje rozpočet na rok 2023 

v předloženém znění. 

    

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdrželo se 0 % 

Usnesení bylo schváleno 

 

4. Provozní záležitosti 

- byl přijat návrh na řešení nepořádku kolem kontejnerů. P. Jiroušová prověří na městě Jablonec nad 

Nisou možnost ohraničit prostor okolo kontejnerů.  

 

- SV si uzavře samostatnou pojistku na dům. Nyní je uzavřena na BD DOMOVINA – bude 

vypovězena. 

 

- domovník p. Paťha požádal o možnost navýšení příspěvku na domovnické služby o valorizaci – 

možnost valorizovat cenu je v domovnické smlouvě. 

 

- bylo rozhodnuto, že výtahy budou platit všichni vlastníci (v souladu se zákonem)  

 

5. Diskuze, závěr 

Po krátké diskuzi předsedající shromáždění všem poděkovala za účast a shromáždění ukončila. 

      

 

Originál zápisu vyhotoveného z tohoto jednání bude uložen v dokladech vedených výborem 

společenství/předsedou SV (kde je pro vlastníky jednotek k nahlédnutí). Kopie bude uložena na webu SV.  

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 22.11.2022     

 

Zapsal: Ing. M. Ježková                

 

 

 

      Ing. Miloslava Ježková 

      Předsedající shromáždění 


