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Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 
Poláčkova 5293/13, Jihlava, konané dne 22. dubna 2009.

Schůze shromáždění byla zahájena v 19:00 předsedou výboru, panem Michalem Vidlákem 
a byla prohlášena za usnášeníschopnou, protože bylo přítomno 17 z 23 (73,91 %) možných 
hlasujících s vlastnickým podílem 77,78 % (viz přiložený seznam přítomných členů)1.

Na členské schůzi bylo oznámeno a projednáváno:

1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru atd.
2) schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 - hlasování
3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování
4) změna výše záloh - hlasování 
5) rozpočítání plateb za vodné a stočné - hlasování
6) finanční odměna pro členy výboru – hlasování
7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu (splatnosti záloh na služby a 
do FO, povinnosti členů apod.)
8) další navržená témata na shromáždění

Ad 1) 
Předseda SVJ oznámil následující skutečnosti, které výbor zajistil:

-byl proveden konečný nátěr zárubní dveří jednotlivých bytů jak bylo slíbeno při předávání bytů,
- opravena fasáda, očištění části fasády v přízemí zašpiněné odstřikujícím blátem při dešti v 
důsledku nezaseté trávy,
- již funkční dálkový systém otevírání dveří,
- byly reklamovány závady v chybném provedení střešní konstrukce (byla správně natočena fólie) 
– do bytů i na chodbu zatékala voda, nemělo by se již opakovat,
- opravena poničená stříška nad vstupními dveřmi (způsobeno padajícím sněhem, lze očekávat, že 
se bude v budoucnu opakovat),
- nebyl proveden osev trávou a vysazení stromů kolem domu, výbor BD terénní úpravy urgoval u 
společnosti. Bouwfonds i u města – přislíbeno dořešení v 1. pololetí 2009

Z činnosti výboru:
- změna správce bytového domu, od 1. 1. 2009 DB spravuje místopředseda našeho SVJ,
- výměna zámku u vchodových dveří a u dveří ke sklepním kójím,
- byly zřízeny internetové stránky BD Poláčkova 13 – www.p13.xf.cz,
- zřízeno internetové bankovnictví k účtu BD, přináší nemalé úspory oproti dosavadnímu 

vedení účtu,
- zrušeno SIPO, které nebylo příliš využíváno – úspory v řádech tisíců Kč/rok,
- zajištěno provedení revizí – plynovod, požární rozvody, komíny, výtah, pro zájemce revize 

plynových kotlů,
- zájemcům byla zdarma namontována klapka digestoře a štítky na dveře,
- dodatečná montáž kování ventilaček do bytů, každému zájemci byla proplacena jedna 

ventilačka z fondu oprav,  druhou ventilačku doplatí po obdržení požadavku od správce BD 
se splatností v květnu 2009:

                                               
1 Ve výsledcích hlasování je za počtem hlasů je v závorce uvedena vždy jejich procentní váha při hlasování dle 
spoluvlastnického podílu na společných částech budovy.
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Vlastníkovi bytu č. 101, který si nechal ventilačku namontovat samostatně už na jaře 2008, bylo 
kování proplaceno proti předložené účtence v prosinci roku 2008,
  

ad 2) schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2008 - hlasování

Usnesení: Zisk z úroků účtu ve výši 13,75 Kč bude převeden do fondu ze zisku. 

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Usnesení: Schválit účetní uzávěrku v předložené podobě.

FO:
Příjmy do FO (příspěvky spoluvlastníků) - Výdaje z FO (montáž ventilaček, výměna zámků, 
posypový materiál, nákup vybavení na úklid sněhu, správa BD, revize plynovodu, revize požárních 
rozvodů, daňové přiznání, odměny členům výboru, deratizace, bankovní poplatky, poplatky SIPO, 
pojištění domu apod.) = 25 410 Kč (zůstatek k 31. 12. 2008)

Služby:
Výše loňské platby za elektřinu (vytápění spol. prostor a okapů, osvětlení): 19 646 Kč
Výše loňské platby za vodné a stočné: 76 542 Kč
Výše loňské platby za revize a servis výtahu: 10 359 Kč (pouze 3 čtvrtletí)
Výše loňské platby za čištění komínů: 0 Kč (bude provedeno až v roce 2009)

Pozn.: Někteří majitelé se nastěhovali až v polovině roku, jiní hned v únoru, proto letošní výše 
těchto plateb může být zcela odlišná i přes zakalkulování navýšení cen služeb!

Přeplatky a nedoplatky budou vypořádány do 30 dnů od konání shromáždění (viz bod 3).

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

č. bytu částka k uhrazení
206 955 Kč
301 955 Kč
306 955 Kč
401 955 Kč
406 955 Kč
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Detailní rozpis účetnictví k nahlédnutí u místopředsedy SVJ.

Ad 3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování

Vyúčtování přeplatků resp. nedoplatků bude provedeno převodem z účtu resp. na účet SVJ do 30 
dnů od konání shromáždění.
Čísla účtů pro vypořádání přeplatků budou shodná s čísly, ze kterých se provádí platby jednotliví 
členové společenství.
Nedoplatky, prosím, převeďte na účet SVJ ve výše uvedeném termínu.

Ad 4) změna výše záloh - hlasování 

Nárůst cen elektřiny: 16%
Nárůst cen vody: 10%
Nárůst ceny servisu výtahu: 20%

Je nutné nahlásit správný počet osob užívajících bytové jednotky (tj. včetně dětí). Jedině tak 
lze provést snížení záloh i přes zvýšení cen většiny služeb!!!

Výše záloh:
Stávající stav Navržená 

varianta
Konečná výše záloh 
dle počtu nahlášených 
osob2

FO [Kč/m2] 10 10 10
Komíny [Kč/byt] 10 10 10

- - - -
Elektřina [Kč/osobu/měsíc] 30 50 50
Výtah [Kč/osobu/měsíc] 100 45 35
Vodné a stočné [Kč/osobu/měsíc] 200 215 205
Celkem [Kč/osobu/měsíc] 330 310 290

Usnesení: Hlasování o navržené variantě s tím, že konečná výše záloh může být ještě upravena 
podle skutečného počtu osob.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Pro příští rok připraví správce i variantu, ve které bude zohledněna průměrná spotřeba vody v bytě
na základě historie odběrů – zejména u rodin s malými dětmi dochází ke zbytečnému přeplatku i 
výraznému nedoplatku za vodu.

                                               
2 Tato varianta je konečná a byla upravena a přidána do zápisu až dodatečně na základě počtu osob nahlášených na 
shromáždění.
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Cena vodného a stočného a výtahu se může změnit oproti částce diskutované na shromáždění
v závislosti na počtu nahlášených osob užívajících bytové jednotky a bude prezentována 
následovně. 

Nové předpisy záloh budou doručeny do schránek v domě do 25. dubna, platnost výše nových 
záloh je od května 2009. Prosíme všechny o změnu trvalých příkazů v bankách.

Pozn.: S ohledem na přerozdělení nákladů na výtah, může vzniknout u majitelů bydlících 
v přízemí navýšení záloh na služby, u majitelů ve vyšších patrech by měly zálohy klesnout (pokud 
se nenavýšil počet osob).

Ad 5) rozpočítání plateb za vodné a stočné - hlasování

Usnesení: Rozpočítávat platby za vodné a stočné, tzn. rozdíl mezi hlavním domovním vodoměrem 
s vodoměry v bytech podle počtu osob užívajících bytové jednotky.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Ad 6) finanční odměna pro členy výboru

Usnesení: Schválit metodiku - navrhovaná čistá výše odměny vychází z loňského roku a bude 
každoročně navyšována o inflaci zveřejněnou ČSÚ (standardní cena, která by měla pokrýt náklady 
při činnostech pro společenství na telefon, tisk pozvánek a oznámení, cestování do bank a nákupy, 
notářem . . .) – za loňský rok 6,3 %, za rok 2009 se očekává necelá 2 %. 
Výše čistých ročních odměn pro rok 2009 bude tedy 6 378 Kč/rok předseda, 5 315 Kč/rok 
místopředseda, 2 126 Kč/rok člen. Touto metodikou nebudeme muset každoročně hlasovat.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Ad 7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu (splatnosti záloh na 
služby a do FO, povinnosti členů apod.)

Domovní řád:
Bod. I.4. Řádně a včas přispívat na opravy, údržbu a správu domu dle dohody s ostatními 
vlastníky a platit úhradu za služby spojené s užíváním bytu do 15. dne příslušného měsíce.
Téměř 40 % z vás platí později, někdo dokonce až v následujícím měsíci! Vzniká nebezpečí 
označení za neplatiče!

Bod I.5. Oznámit nejpozději do 30 dnů pravdivě změnu počtu osob bydlících v bytě správci a 
zástupci společenství. Porušení této povinnosti může být výborem společenství sankciováno.
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Jedině takto můžeme mít nastaveny minimální zálohy, aby se zbytečně nepřeplácelo. Jisté finanční 
rezervy ale společenství potřebuje (například doplatek za vodu, elektřinu přesahující 20 000 není 
výjimkou).

Bod II. 1: Společných prostor se užívá pouze k určenému účelu. Vchody, průjezdy, 
schodiště, půdy a jiné prostory se udržují volné. Nelze je využívat pro odkládání a 
skladování věcí či materiálu ani pro umístění jakýchkoliv předmětů nepatřících do 
vybavení domu.

Kočárky na chodbách mohou být (není dostatek místa v bytech), ale tak, aby bylo umožněno projet 
i s ostatními kočárky sousedům. Ve výklenku sklepa, kde je uložen posyp a nářadí je skříň, prosíme
odstranit.

Bod III.1: Čistotu a pořádek ve společných prostorách domu zajišťují vlastníci domu dle 
sjednaného rozpisu v domě.
Bod III.2: Čištění chodníků podél zastavěné plochy domu zabezpečují vlastníci dle 
stanoveného rozpisu v domě či pověřená osoba nebo firma. Pokud znečištění způsobil 
uživatel některého z bytů, je povinen jej na své náklady odstranit.
Bod III. 3: Pokud vlastník nezajistí úklid společných prostor nebo chodníků v době, kdy je 
uveden na rozpisu služeb, může za něj úklid provést některý z uživatelů jiného bytu nebo 
specializovaná firma se svolením předsedy nebo místopředsedy výboru společenství. 
Náklady na úklid a odměnu pro uklízejícího však v takovémto případě hradí vlastník 
bytové jednotky, který měl zajistit úklid v příslušném termínu. 

 Prosíme o dodržování rozpisu služeb.

Zamykejte, prosím dům v době od 21. do 6. hod. Dveře ke sklepním kójím zamykejte vždy.
Dodržujte noční klid v době od 22. do 6 hod. Úpravy v bytech, praní, vaření apod. je povoleno 
pouze v době od 8 do 22 hod. Neobtěžujte sousedy nadměrným hlukem (např. nebouchejte dveřmi, 
které vedou na pavlače, jízdou na motokárách v bytech). Děkujeme.

Ad 8) další navržená témata na shromáždění

Usnesení: Uzavřít smlouvy SVJ o sdružených službách se společností Bicorn, která zajišťuje 
dodávky elektřiny maloodběratelům a domácnostem se slevou několika procent oproti 
dominantnímu dodavateli E.ON, který je v současnosti jedním z nejdražších dodavatelů v ČR 
(navýšení cen 2009/2008 cca 16 %). Předpokládaná roční úspora je 2 000 Kč.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

 Je možné zajistit bezplatné uzavření smlouvy s touto společností i pro členy společenství, jejich 
příbuzné a známé. Předpokládaná roční úspora je 500 až 1 000 Kč/ byt, v případě vytápění 
elektrickou energií za využití přímotopů v rodinném domku až 9 000 Kč. Pro více informací 
kontaktuje místopředsedu SVJ.
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Usnesení: Pořídit držáky pro kola do kočárkáren:

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Usnesení: Okna na pavlačích a na schodišti v příslušném patře se budou umývat jednou 
ročně vždy do jednoho měsíce od konání shromáždění.
Vlastníci jednotlivých bytových jednotek na patře se budou pravidelně střídat, v letošním roce 
2009 zajistí umytí oken na svém patře a v chodbě byty 101, 201, 301, 401. 
Vlastníci či nájemníci v přízemí umyjí okna v přízemí schodiště, okna u sklepních kójí a provedou 
úklid (zametení a vytření) společných prostorů u sklepních kójí.
( Na schůzi bylo prezentováno, že letos budou okna umývat byty č. 406,306,206 a 105, protože ale 
majitel bytu č. 401 již značnou část oken umyl /4. patro + okna schodiště v přízemí/ pořadí se 
mění.)
Při mytí oken buďte, prosím, opatrní, nevyklánějte se z oken, nebezpečí úrazu!!!
K mytí oken i k drobným opravám či malování v bytě je možné využít žebříku, který je uložen ve 
výklenu s posypem a nářadím. V nejbližších dnech bude dokoupena stěrka na dlouhé i krátké 
násadě a kbelík.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Usnesení: Členové SVJOD Poláčkova 13 pověřují místopředsedu, aby zahájil jednání 
s dodavatelem stavby a Stavebním úřadem města o prodloužení stříšek balkónů a o možnostech 
lepšího rozdělení společných balkónů pevnou příčkou nebo deskou  apod.
Místopředseda se zavazuje členy SVOJD informovat o výsledcích jednání a příp. variantách 
řešení, cenách prací apod. prioritně na internetových stránkách a nejdůležitější informace zveřejnit 
i nástěnce v přízemí domu. 
O způsobu placení za uvedené práce, budou členové rovněž informováni. K proplacení části těchto 
prací z fondu oprav bude od členů  SVOJD vyžadován písemný souhlas.

Hlasování:
-     Pro:  17 (100 %)
- Proti: 0 (0 %)
- Zdržel se hlasování: 0 (0 %)

NÁVRH SCHVÁLEN

Pokud se budete chtít vyjádřit k práci výboru, přidat náměty a připomínky:

- vhoďte písemný vzkaz do schránky člena výboru SVOJD,
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- připojte se do diskuze na stránkách SVJOD Poláčkova 13, Jihlava 
na adrese: http://www.p13.xf.cz,

- kontaktujte nás osobně.
      Pozn.: Nepodepsané nebo vulgární vzkazy nebudou akceptovány.

    Prezenční listina a zápis o hlasování je k nahlédnutí u předsedy SVOJD




