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Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony ( jsou odstran ěny jména osob) – 
originál v četně podpis ů je k nahlédnutí u p ředsedy výboru! 

 
Zápis ze 4. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 

Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 2. února 2010. 
 

Schůze shromáždění byla zahájena v 19:00 předsedou výboru a byla prohlášena za 
usnášeníschopnou, protože bylo přítomno 14 z 23 (60,86 %) možných hlasujících s vlastnickým 
podílem 64,36 % (viz přiložený seznam přítomných členů). 
 
Na členské schůzi bylo oznámeno a projednáváno: 
 
1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru atd. 
2) schválení účetní uzávěrky - hlasování 
3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2009 
4) osobní předání vyúčtování za rok 2009 a objasnění jednotlivých položek 
5) změna výše záloh – hlasování o předložených variantách 
6) volba nového člena 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)  
Správce a členové výboru zajistili: 
- proběhla centrální výměna jmenovek ve zvonkovém tablu (27.8.2009) 
- oprava opláštění pavlačí - širší spáry, nové uchycení jednotlivých desek (3.11.2009) - 
Omlouváme se za zatarasení vchodu firmou dřevocentrum Vaněk, oprava proběhla bez 
předchozího upozornění, nikdo ze členů výborů nebyl bohužel přítomen. 
- oprava střechy - zatékání na pavlač ve 4. podlaží. Částečně vyřešeno, reklamace probíhá. 
(4.11.2009), 
- podlepení a připevnění prahů u vstupních dveří a u sklepů pomocí vrutů (6.11.2009), 
- obnovení stropní omítky v přízemí a výtahové šachty v přízemí - nově nataženo a vymalováno 
(6.11.2009), 
- opravy výtahu (výměna lana 18.11.2009 + pravidelný  servis 4krát ročně), 
- průběžné seřizování samouzavíracích mechanizmů na dveřích (v průběhu celého roku), 
- kontrola těsnosti plynového potrubí (2.12.2009), 
- oprava elektronického zámku vstupních dveří - zničen při pokusu o násilné vniknutí do domu. 
(5.12.2009), 
- kontrola požárního vodovodu a hasícího přístroje (7.12.2009), 
- terénní úpravy v okolí domu. Osev trávou, vysázení stromu a keřů (celý rok). 
- v průběhu roku byla provedena montáž držáků kol členy výboru, na nákup držáků byla 
poskytnuta sleva přes 8 % z běžné ceny. 
- dále proběhlo výběrové řízení na montáž satelitní paraboly a rozvedení signálu DVB-S do všech 
bytových jednotek. Vítězná firma Elektroservis Brtník provedla realizaci na přelomu roku, 
výsledná cena byla nižší než nabídková. Od konce listopadu lze přijímat satelitní digitální vysílání  
DVB-S po zakoupení vlastního satelitního receiveru. Pozemní digitální vysílání DVB-T (nutný 
set-top-box nebo vestavěný DVB-T tuner v TV) bude možné přijímat před vypnutím analogového 
signálu z vysílače Krásné, na který je naladěná domovní anténa. Více informací na webu 
www.p13.xf.cz společenství, kde budou zveřejňovány průběžné informace. 
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- V průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD správcem. 
- Na minulé schůzi byla odhlasována změna dodavatele elektřiny pro spol. prostory BD. Změna 
neproběhla (zůstává původní dodavatel), podařila se dohodnout změna sazby za elektřinu, přináší 
úsporu cca 7 000,- Kč ročně, změna dodavatele již není tolik výhodná, bude zváženo do budoucna.  
- Prodloužení stříšek balkónů, nové příčky balkónů – na minulé schůzi řešením pověřen 
místopředseda výboru společenství. Negativní stanoviska od stavebního úřadu a od projekční 
firmy, velice složité technické řešení, tudíž i nákladné. Zásah do projektu - zamítnuto. Více 
informací bylo zveřejněno na internetových stránkách společenství v minulém roce. 
- Nová krytka hromosvodu v přízemí. 
- Zakoupení okenní stěrky, kbelíku, rohožky a lopaty. 
 
ad 2) schválení účetní uzávěrky - hlasování 
 
Fond oprav:  
Příjmy do FO (příjmy spoluvlastníků dle předpisů 10 Kč/m2 + zůstatek z minulého roku). 
Výdaje z FO: 
Z fondu bylo čerpáno: 
 
Položka zálohových plateb Fakturované náklady v Kč 
Správa domu – FO (opravy a údržby domu, revize, 
správa, pojištění domu, DOPP – odměny členům 
výboru…) 

74 227,00 

Nákupy materiálu 3 843,00 
Bankovní poplatky 4 566,80 
Celkem hrazeno z FO 82 636,80 
 
Zůstatek k 31.12.2009 byl 112 884,17 Kč, rozpis zůstatků příslušejících k bytům jednotlivých 
vlastníků je pro orientaci uveden na vyúčtování. 
 
Náklady domu hrazené zálohami: 
Položka zálohových plateb Fakturované náklady v Kč 
Společná elektřina 10 837,00 
Vodné a stočné 113 460,00 
Servis výtahu 13 904,00 
Komíny 204,70 
 
Pozn.: Na úhradě společné elektřiny se podílejí všechny jednotky. Pro společné prostory za 
osvětlení, vytápění a provoz výtahu bylo celkem dodáno 1 771 kWh elektrické energie. 
 
Úroky z bankovního účtu ve výši 23,52 Kč byly použity k hrazení nákladů SVJ. 
 
Hlasování: Schválit účetní uzávěrku v předložené podobě. 
Hlasování o schválení účetní uzávěrky: 

-     Pro:  100 % 
- Proti: 0 
- Zdržel se hlasování: 0 

SCHVÁLENO  
 
Detailní rozpis účetnictví k nahlédnutí u správce BD. 
 



Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (2.2.2010)   
 

-3- 

 
 
Ad 3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 
  
Vyúčtování přeplatků resp. nedoplatků bude provedeno převodem z účtu resp. na účet SVJOD 
Čísla účtů pro vypořádání přeplatků budou shodná s čísly, ze kterých provádí platby jednotliví 
členové společenství. 
Přeplatky a nedoplatky budou vypořádány za 30 až 60 dní od konání shromáždění, kdy 
uplyne doba na případné reklamace. 
 
 
Ad 4) osobní předaní vyúčtování za rok 2009 jednotlivým účastníkům. 
 
Nepřítomným členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek. 
 
Ad 5) změna výše záloh - hlasování  
 
Je nutné při jakékoli změně (stěhování, pronájem bytu apod.) nahlásit správný počet osob 
užívajících bytové jednotky (tj. včetně dětí) – viz Domovní řád a Stanovy.  
 
Návrh: Ponechat platby ve stávající výši, tj. beze změny. 
 
Současná výše záloh: 
 Stávající stav 
FO [Kč/m2] 10 
Komíny [Kč/byt] 10 

- - 
Elektřina [Kč/os] 50 
Výtah [Kč/os] 35 
Vodné a stočné [Kč/os] 205 
Celkem [Kč/os/měsíc] 290 
  
Hlasování o navržené variantě: 

-     Pro: 100 % 
- Proti: 0 
- Zdržel se hlasování: 0 

NÁVRH SCHVÁLEN  
 
  
 
Ad 6) volba nového člena výboru - hlasování 
 
Člen výboru, Ing. Švorčík, se s rodinou odstěhoval, prodal byt a tudíž ukončil členství ve výboru 
i SVJOD. 
 
Návrh: Novým členem výboru zvolit vlastníka z bytu 202. 
 
Správce zašle návrh na zápis nového člena výboru do rejstříku společenství vlastníků jednotek, 
vedeného Krajským soudem v Brně oddíl S, vložka 6369. 
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Hlasování: 

-     Pro: 100 % 
- Proti: 0 
- Zdržel se hlasování: 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. 
 
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. 

Jedině takto můžeme mít nastaveny minimální zálohy, aby se zbytečně nepřeplácelo. Jisté finanční 
rezervy ale společenství potřebuje (například nedoplatek 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. 
 
 

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 úklidu na poschodích. Při déletrvajících mrazech prosím 
nevytírejte, příp. přesuňte úklid na jiný den.  
Dbejte na dodržování „sněhové pohotovosti“. Nářadí a posyp je ve výklenku u sklepních kójí. 
 
Zamykejte, prosím dům v době od 21. do 6. hod. Dbejte na to, aby hlavní vstupní dveře vždy 
řádně zaklaply. 
Dveře ke sklepním kójím zamykejte vždy. 
!!! Dodržujte noční klid v době od 22. do 6 hod. !!!  
Úpravy v bytech, praní, vrtání, stěhování nábytku apod. je povoleno pouze v době od 8 do 20 
hod.  
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Neobtěžujte sousedy nadměrným hlukem (např. nebouchejte dveřmi, které vedou na 
pavlače). Děkujeme. 
 
Okna na pavlačích a na schodišti v příslušném patře se budou umývat jednou ročně. 
Vlastníci či nájemníci jednotlivých bytových jednotek na patře se budou pravidelně střídat.  
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. 
Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé bytů č. 102, 202, 302 a 402. Termín mytí oken je 
stanoven na měsíce duben až květen. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do 
poštovních schránek. 
 
 
Ad 8) další navržená témata na shromáždění 
 
Vedení SVJOD navrhuje investovat finance z FO, příp. si vzít malý úvěr do max. výše 70 000 Kč 
na pořízení vlastní fotovoltarické elektrárny o velikosti cca 20 čtverečních metrů. Předběžná výše 
investice je kolem 160 000,- Kč (je dost dobře možné, že úvěr ani nebude třeba z důvodu realizace 
v průběhu roku). Výkon elektrárny by měl pokrýt spotřebu spol. prostor BD (výtah, osvětlení, 
vytápění hydrantu, okapů a sklepních prostor), předpokládaná návratnost investice je 10-12 roků. 
Předpokládaná životnost elektrárny je 25 let (na tuto dobu se vydává i licence), smlouva o 
připojení je uzavírána na 20 let – tedy na dobu po kterou je státem garantovaný výkup elektřiny. 
Přepokládaný výnos z provozu elektrárny je cca 20 000,- Kč ročně v závislosti na počtu slunečních 
dní. 
Vedení SVJOD pověřuje jednáním s úřady a oslovením několika firem s nabídkami ceny za 
elektrárnu Správce domu, který pracuje v oboru elektroenergetika a danou problematiku velice 
dobře zná. 
Správce domu se zavazuje k pravidelným zprávám na webu BD o postupu jednání s úřady, 
E.ONem, získáním licence, firmě a postupu prací souvisejících s investicí. 
 
Členové výboru se domnívají, že pro investici je nejvhodnější období: 

- vzhledem ke stáří BD (nepředpokládáme větší výdaje nutné na 
opravy domu) 

- vzhledem k nízkým úrokům na účtu FO (výnos z úroků za rok 2009 
pouze 23,52 Kč) 

- vzhledem k podpoře státu k „zelené elektřině“ 
- jisté návratnosti investice. 

 
Osloveni ohledně investičního záměru společenství byli i nepřítomní členové SVJOD na schůzi 
společenství, aby souhlas pro investici měl podporu více než 75 % členů. 
Nikdo nevyjádřil s investicí nesouhlas a všem byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se 
investice.  
Hlasování: Schválit investici. 

-     Pro: 100 % 
- Proti: 0 
- Zdržel se hlasování: 0 

NÁVRH SCHVÁLEN  
 
Vedení SVJOD navrhuje uzavřít dohodu o bezplatném užívání části střechy za účelem zřízení 
fotovoltaické elektrárny se Správcem domu. Rozloha panelů bude cca 45 čtverečních metrů. 
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Správce domu se zavazuje k bezplatnému provozu a servisu elektrárny SVJOD Poláčkova 13, 
k získání licence pro společenství, k jednání s vítěznou firmou dodavatele a  firmou E.ON. Bude 
pravidelně informovat o provozu, zisku, opravách apod. elektrárny SVJOD.   
 
Osloveni ohledně investičního záměru Správce domu byli i nepřítomní členové SVJOD na schůzi 
společenství, aby souhlas pro investici měl podporu více než 75 % členů. 
Nikdo nevyjádřil s investicí nesouhlas a všem byly zodpovězeny všechny dotazy týkající se 
investice.  
 
Hlasování: Schválit dohodu o užívání části střechy. 

-     Pro: 100 % 
- Proti: 0 
- Zdržel se hlasování: 0 

NÁVRH SCHVÁLEN  
 
 
Pokud se budete chtít vyjádřit k práci výboru, p řidat náměty a připomínky: 

- vhoďte písemný vzkaz do schránky člena výboru SVOJD, 
- 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 
 
 
V Jihlavě dne 5.2.2010 
 
 
 
Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony ( jsou odstran ěny jména osob) – 
originál v četně podpis ů je k nahlédnutí u p ředsedy výboru! 


