
Zápis ze schůze Shromáždění SVJ Společenství vlastníků 
domu Na Výšině 1621, Vrchlabí konaného dne 25.3.2022  

 
 

Shromáždění Společenství vlastníků domu se konalo dne 25.3.2022 od 18:00 hodin za účasti 
vlastníků bytových jednotek s celkovou váhou/podílem hlasů 71%. 
 
Byly projednány tyto body: 

 
 

1. Úvod  
2. Zatékání do domu – havarijní stav 2 střech (krajní byty: strana u školy) 
3. Zatékání do sklepních prostor domu  
4. Fond oprav: stav + návrh na navýšení měsíčních příspěvků  
5. Různé + diskuse 

 
Ad 2) Zatékání do domu – havarijní stav 2 střech (krajní byty: strana u školy) 
 
Lenka Hájková Shromáždění podrobně informovala o stavu střech na našem domě. Od 
prosince 2021 řešíme zatékání do 2 krajních bytů, a to z důvodu havarijního stavu střechy. 
Podařilo se urychleně najít firmu specializující se na střechy, která provedla celkovou revizi 
stavu střech a po předložení návrhu na řešení a rozpočtu byl prioritně rezervován termín na 
opravu 2 střech nad vytopenými byty, a to na začátek jara (jakmile to počasí dovolí). 
Dočasná pomoc v podobě provizorního zakrytí střech bohužel nebyla technicky možná.  
 
Dvě výše uvedené střechy v havarijním stavu budou opraveny firmou STŘECHY-SKŘIVAN, 
která dokázala ve velice krátkém termínu nabídnout odbornou konzultaci a prioritní termín ve 
svém harmonogramu.  
 
Shromáždění se usneslo, že postupně budou opraveny střechy nad všemi byty, vchody a 
propojovacími střechami mezi vchody s tím, že prioritu budou mít střechy nad byty, kde se již 
začínají objevovat známky zatékání (v tuto chvíli je nově nahlášen byt paní Steklé). Majitelé 
bytů budou případné známky zatékání do bytu neprodleně hlásit Výboru. Pokud další 
problémy nebudou hlášeny, bude se při opravách postupovat od strany bližší škole s tím, že 
jako první budou opraveny střechy nad byty, dále propojovací střechy mezi domy a 
naposledy střechy nad vchody.  
 
Shromáždění se dále usneslo, že cílem je střechy opravit v co nejkratším možném termínu 
dle dostupných finančních prostředků na fondu oprav, a z tohoto důvodu byl projednán i bod            
o navýšení příspěvků do fondu oprav a případně jednorázový vyšší příspěvek do fondu 
oprav. Více info viz. bod 3. 
 
Firma, která bude provádět rekonstrukci střech, není zatím vybrána. Výbor se zavázal 
požádat o cenovou nabídku 3 firmy, na které obdržel typ na základě dobrých referencí. 
Budou osloveny firmy: STŘECHY-SKŘIVAN (na doporučení paní Hájkové), firma pana 
Fejfara z Liberce (který působil jako stavbyvedoucí při výstavbě protějšího domu, kde se mu 
podařilo eliminovat veškeré nedostatky prokázané ze stavby našeho domu) a firma HIZOL 
s.r.o. (na doporučení pana Javůrka). Dále se Výbor zavázal předložit cenové nabídky 
s možným harmonogramem oprav Shromáždění SVJ písemnou formou a současně 
zorganizovat hlasování o výběru konečné firmy pro realizaci rovněž písemnou formou (tzv. 
systém hlasování per rollam). 
 
Shromáždění se usneslo, že při poptávce budeme žádat o předložení cenové nabídky pro 
variantu úplného „odstavení“ vnitřních okapů a vyspádování dešťové vody na rovných 



částech střechy do stran (např. pomocí montáže spádových klínů polystyrenem eps150s dle 
návrhu firmy STŘECHY-SKŘIVAN).  
 
V příloze přikládáme vybrané fotografie dokumentující stávající stav střech a dále cenovou 
nabídku firmy STŘECHY-SKŘIVAN. Z přiložené cenové nabídky vyplývá, že jarní oprava 2 
střech v havarijním stavu bude provedena ve výši cca 113 000 dle varianty B (Jedná se o 
maximalistické stanovení ceny, která předpokládá výměnu i dřevěných krovů, pokud budou 
prohnilé. Cena tedy může být dle reálné situace po odkrytí lepenky i nižší.). 
 
Ad 3) Zatékání do sklepních prostor domu 

 
Ačkoli jsme v létě přistoupili k dalšímu řešení zatékání do sklepních prostor domu v podobě 
odklonění odtokové trubky dále od domu s vyústěním pod trávníkem cca uprostřed zeleného 
palouku a pěvně věřili v úspěch této náročné a nákladné akce, pozitivní výsledky se bohužel 
ani tentokrát nedostavily (více k této akci viz. e-mail ze dne 8.5. a 1.6.2021). 
 
Nyní je již jasné a potvrzeno několika odborníky v daném oboru, že spodní vody se budou do 
našeho domu dostávat již trvale a nelze přesně určit konkrétní místo zatékání. V tomto 
případě tedy nelze odstranit příčinu a můžeme pouze eliminovat následky. Z tohoto důvodu 
bude Výbor kontaktovat firmu pana Fejfara z Liberce (viz. výše info v bodu střechy), který 
nám zatím jako jediný přislíbil pomoc v podobě umístění čerpadla v místě největšího výskytu 
vody s vyústěním do odpadního kanálu. Jde o řešení, které bylo aplikováno i ve 
stejných domech naproti. Jakmile budeme mít konkrétní informace k realizaci a o finančních 
nákladech, bude Výbor písemně zasláním e-mailu informovat Shromáždění a nechá hlasovat 
per rollam, kdy se členové SVJ vyjádří formou mailového či webového hlasování. 
 
Vzhledem ke kritickému stavu zatékání do sklepů v tomto období se alespoň podařilo                  
J. Vodseďálkovi společně s přizvaným elektrikářem znovu zprovoznit ventilátor ve sklepě 
(zatím ve vchodě C), další budou následovat. Ventilátor zatím sepíná a vypíná pouze po 
stisknutí spínače, do budoucna bychom preferovali automatické spínání dle vlhkosti ve 
sklepě (takto funguje dům naproti nám).  
 
Shromáždění dále zvážilo možnost zakoupení odvlhčovače, který by byl využíván 
v postižených sklepech v případě velké vlhkosti. Před tímto krokem nám ale nejdříve zapůjčí 
k otestování profesionální odvlhčovat pan Mikšátko. Podle úspěšnosti jeho použití pak 
můžeme uvažovat o zakoupení vlastního. Diskuse na toto téma tedy bude následovat 
(pravděpodobně rovněž písemně prostřednictvím e-mailu). 
 
Ad 4) Fond oprav: stav + návrh na navýšení měsíčních příspěvků  

 
Z důvodu velice nákladných oprav, které nás v nejbližší době čekají, předložil Výbor 
Shromáždění návrh na navýšení měsíčních příspěvků do fondu oprav (FO). V současné 
době jsou příspěvky nastaveny na velice nízké hranici ve výši 4 Kč na m² obytné plochy bytu 
a to z toho důvodu, že nikdo nepředpokládal u nového domu v nejbližší době tak vysoké 
investice.  
 
Stav FO k 31.12.2022: Kč 410 971. 
 
Shromáždění hlasovalo o 2 variantách navýšení příspěvků do FO:  
 
Varianta A – navýšení o 2,5násobek současné výše (tj. 10 Kč na m² obytné plochy bytu).  
Pozn. Velikost obytné plochy bytu, která je používána pro výpočet příspěvku do FO, 
naleznete na svém ročním vyúčtování nákladů na služby v levém horním roku pod názvem 
„plocha celková“/jednotka.  



Výsledky hlasování o navýšení příspěvku do FO o 2,5násobek (tj. 10 Kč na m² obytné plochy 
bytu): 
PRO 6%, PROTI 66%, zdrželo se hlasování 0%. 
 
Varianta B – navýšení o 3násobek současné výše (tj. 12 Kč na m² obytné plochy bytu). 
 
Výsledky hlasování o navýšení příspěvku do FO o 3násobek: 
PRO 66%, PROTI 6%, zdrželo se hlasování 0%. 
 
Dodatek 1: Navýšení příspěvků do FO bude platné od měsíce následujícího po dni, kdy vám 
zašle náš správce Interma-byty vyúčtování nákladů na služby za rok 2021 společně s novým 
předpisem nájemného. 
 
Dodatek 2: Pokud se podaří vybrat a smluvně zavázat termíny na opravu střechy 
v nejbližším možném termínu (tj. ještě na konec roku 2022 a 2023), vyslovilo se 
Shromáždění pro variantu jednorázového příspěvku do FO, který by pokryl kompletní 
výměnu střech nad bytovými jednotkami. Cílem je opravit střechy nad byty co nejdříve a 
eliminovat tak riziko pronikání vody do bytů. 
 
Ad 5) Různé + diskuse 

 
a) Vyúčtování nákladů na služby za rok 2021 obdržíte do svých e-mailů v průběhu 

měsíce dubna – ke zpoždění s odesláním letos dojde z důvodu zvýšené nemocnosti 
na straně Interma-byty. Shromáždění se dohodlo, že kromě úpravy příspěvku do FO 
k žádné další plošné úpravě ostatních nákladových položek nedojde, protože jsme 
neobdrželi od dodavatelů služeb žádné avízo o plánovaném navýšení. 
 
Výroční zprávu o hospodaření celého domu také ještě nemáme k dispozici, zašleme 
následně. 
 

b) Paní Václavíková seznámila Shromáždění s možností výměny stávajícího správce 
Interma-byty za jiného. Tento návrh nebyl přijat, protože se službami stávajícího 
správce jsme spokojeni. Dále seznámila Shromáždění s možností najmout si firmu 
pro poskytování pravidelné technické revize domu za úplatu 70Kč na byt/měsíc. Ani 
tento návrh nebyl přijat – Shromáždění nevidí důvod k vynakládání dalších finančních 
prostředků na služby, v nichž nevidí konkrétní přínos a chce cílit veškeré investice 
prioritně na opravu střech a sklepů. 
 

c) Výbor informoval, že poškozený zámek ve vchodových dveřích vchodu B byl 
zámečníkem dne 25.3. vyměněn za nový. 
 

d) Na žádost některých členů Shromáždění bylo opětovně hlasováno o prodloužení 
mandátu členům Výboru SVJ ve složení: Lenka Pešková, Lenka Hájková, Jan 
Vodseďálek na dalších 5 let, tj. do 25.3.2027. (Předchozí hlasování o prodloužení 
mandátu se uskutečnilo dne 29.11.2019).        
                                                                       
Výsledek hlasování o prodloužení mandátu stávajícím členům Výboru SVJ:                                                                                          
PRO 70%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 1%. 
 
Výbor děkuje Shromáždění za projevenou důvěru, přesto i nadále vyzývá případné 
nové zájemce o práci ve Výboru, aby nás kdykoli kontaktoval. O jeho přihlášce 
bychom pak nechali hlasovat na nejbližší schůzi Shromáždění. Nové zájemce určitě 
uvítáme. 
 



e) Byl předložen návrh na nákup hliníkových skládacích štaflí. Vzhledem k jejich 
potřebnosti v domě bylo hlasováno o jejich pořízení takto: 
PRO 71%, PROTI 0%, zdrželo se hlasování 0%. 
 

f) Byl připomenut nesplněný bod z poslední schůze a to: Výměna žárovek v čidlech ve 
společných prostorách za LED žárovky a současně snížení jejich počtu na nezbytně 
nutný + snížení délky doby jejich svícení. Tohoto úkolu se ujal: p. Václavík + p. 
Černoch s tím, že žárovky budou vyměněny do konce dubna 22. 
 
K tomuto bodu ještě nově dodáváme:  
Před zasláním zápisu již došlo ke spočítání počtu čidel v domě – celkem 128, z toho 
reálně používaných je jich 63 (63 je tedy počet žárovek, který bude zatím zakoupen). 
Pokud následně zjistíte, že v některé části domu potřebujete „zaktivnit“ další čidlo, 
informujte prosím Výbor. Současně jakmile zjistíte, že některé čidlo, které bylo 
ponecháno jako aktivní, nesvítí nebo naopak svítí zbytečně dlouho, kontaktujte 
prosím rovněž Výbor nebo přímo pana Václavíka, který pro dům výměnu čidel 
dobrovolně zajišťuje.  
 
Celkový náklad na nákup nových čidel se bude pohybovat do 4 000 Kč. K tomuto 
ještě připojujeme informaci z posledního vyúčtování za rok 2020, kdy celková 
spotřeba elektřiny ve společných prostorách domu (která zahrnovala pouze svícení 
v domě), činila Kč 1 772. I přesto, že návratnost výměny čidel bude delší, věříme, že 
jde o správné rozhodnutí vzhledem k rostoucím cenám elektřiny. 
 

g) Pan Černoch poukázal na uschlý strom naproti vchodu A: po dohodě Shromáždění 
bylo schváleno, že p. Černoch strom uřízne, dobrovolníci pak vykopou jeho kořen. 
 

h) Paní Václavíková poukázala na popraskané spáry v dlažbě společných prostor domu. 
Protože se v této chvíli se vzhledem k jiným nezbytným nákladům nejedná o prioritu, 
bylo dohodnuto, že paní Václavíková spáry v případě jejího zájmu dobrovolně opraví 
spárovací hmotou stejné barvy (kromě sklepních prostor, kde bude muset po jeho 
vysušení dojít k celkové renovaci postižených stěn a podlah).  
 

i) Diskuse o tom, do jaké výše necháme vyrůst habry (= živý plot kolem pozemku 
domu). Výsledky hlasování:                                 
Výše živého plotu 2 m: PRO 12%, PROTI 59%, zdrželo se hlasování 0%                                                               
Výše živého plotu 1,5m: PRO 54%, PROTI 17%, zdrželo se hlasování 0%                          
Výše živého plotu 1m: PRO 5%, PROTI 66%, zdrželo se hlasování 0% 
 

j) Pan Hanuš upozornil na nutnost dalšího renovačního nátěru dřevěného obložení 
domu (zejména ve štítu domu u jeho bytu). Shromáždění vzalo tuto informaci na 
vědomí            a jakmile budou k dispozici kompletní rozpočty na opravu střech a 
sklepů, budeme hledat řešení na renovaci alespoň nejvíce potřebných částí.  
 

k) Na výzvu několika vlastníků žádáme obyvatele domu o dodržování nočního klidu. 
Citace zákona: Přesné časové vymezení doby nočního klidu nalezneme                              
v § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto ustanovení 
se noční dobou rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou, a to pro účely kontroly 
dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi (týká se tedy i provozu 
praček a sušiček).  
 
 
 

Výbor SVJ Vrchlabí, Na Výšině 1621, 29.3.2022 


