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Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) – 
originál včetně všech podpisů zúčastněných je k nahlédnutí u předsedy výboru! 

 

 
Zápis z 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 

Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 7. února 2011. 
 

Schůze shromáždění byla zahájena v 19:00 předsedou výboru, panem Michalem Vidlákem, 

a byla prohlášena za usnášeníschopnou, protože bylo přítomno 14 z 23 možných hlasujících 

s vlastnickým podílem 60,33 % (viz přiložený seznam přítomných členů). 

 
Na členské schůzi bylo oznámeno a projednáváno: 

 
1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 

2) schválení účetní uzávěrky - hlasování 

3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků, vyúčtování za rok 2010 

4) osobní předání vyúčtování za rok 2010 a objasnění jednotlivých položek 

5) změna výše záloh – hlasování o předložených variantách 

6) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu (splatnosti záloh na 

služby a do FO, povinnosti členů apod.) 

7) další navržená témata na shromáždění 

 
Ad 1)  
Správce a členové výboru zajistili opravy u 

výtahu:    oprava z důvodu nadměrné hlučnosti (10.3. a 28.12.2010),                                  

nové oplechování větrací šachty na střeše domu, zamezení zatékání 

vody a vnikání sněhu do šachty (11.3.2010) 

podlahy společných prostor:  předláždění části podlahy ve 2. a 4. podlaží, oprava trhlin ve 

sklepních prostorech, 

nové uchycení prahů v přízemí (3.7.2010 a 16.11.2010) 

opláštění pavlačí:  nové uchycení jednotlivých desek, oprava kolejnic pavlačových oken 

ve 2. poschodí (opakovaně, naposledy v lednu 2011) 

střechy nad pavlačí:   nově přesilikonováno (16.11.2010) 

omítek:  zaspárování prasklin na schodišti, v zádveří u domovních dveří, u 

stříšky nad vchodem, přízemní pavlač, sklep č. 1 

okna na chodbě ve 3.NP:  oprava vlhké zdi u okna ve společných prostorách ve 3.NP 

 

z další činnosti: 

- průběžné seřizování samouzavíracích mechanizmů na dveřích a promazávání zámků (v průběhu    

  celého roku) 

- revize těsnosti plynového potrubí (16.12.2010), 

- revize požárního vodovodu a hasícího přístroje (17.12.2010), 

- v průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD správcem. 

- podařila se dohodnout změna sazby za elektřinu, nyní sazba pro domácnost (výrazné úspory!) 

- oprava elektronického vrátného vstupních dveří (11.3.2010) 

- dokončení digitalizace domu, DVB-T příjem (od 1.7.2010) 

- byla odmontována Brana na 2. až 4. patře pro zajištění snadnějšího průjezdu s kočárky z pavlače     

  na schodiště   

 



Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (7.2.2011)   

 

-2- 

 

 

 

 

Ad 2) schválení účetní uzávěrky - hlasování 
 

Fond oprav:  
Příjmy do FO (příjmy spoluvlastníků dle předpisů 10 Kč/m

2
 + zůstatek z minulého roku). 

Výdaje z FO: 
Z fondu bylo čerpáno: 

 

Položka zálohových plateb Fakturované náklady v Kč 
Správa domu – FO (opravy domu, údržba domu, revize, 

správa, pojištění domu, DOPP – odměny členům 

výboru…) 

84 539,00 

Nákupy materiálu 2 608,40 

Bankovní poplatky 5 484,00 

Výnosy SVJOD (úroky z bankovního účtu použity 

k hrazení nákladů proto záporně) 

- 36,98 

Faktury uhrazené v následujícím roce z FO (revize, voda) 1 440,00 

Celkem hrazeno z FO 94 034,42 
 

Zůstatek k 31.12.2010 byl 188 961,75 Kč, rozpis zůstatků příslušejících k bytům jednotlivých 

vlastníků je pro orientaci uveden na každém vyúčtování. Tato částka náleží ke každému bytu a 
navyšuje tak jeho tržní hodnotu při případném prodeji. 
 

Náklady domu hrazené zálohami: 

Položka zálohových plateb Fakturované náklady v Kč 
Společná elektřina 9 915,00 

Vodné a stočné 113 375,00 

Servis výtahu 14 320,00 

Komíny 0,00 

 

Pozn.: Na úhradě společné elektřiny se podílejí všechny jednotky. Pro společné prostory za 
osvětlení, vytápění a provoz výtahu bylo celkem dodáno 1 696 kWh elektrické energie. 

 

Pozn.: V roce 2010 se podařilo změnit tarif elektřiny pro společné prostory z kategorie podnikatel 

do kategorie domácnost, což přineslo značné zlevnění dodávek elektřiny. 

 

 

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. 
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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 provedli platby jednotliví 

členové společenství v měsíci lednu 2011. 
Přeplatky a nedoplatky budou vypořádány za 30 až 60 dní od konání shromáždění, kdy uplyne 

doba na případné reklamace. 

Reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, do 30 dnů od konání shromáždění 
vždy v pondělí mezi 18:00 a 19:00 u správce budovy. Přeplatky budou vráceny převodem na 
účet, ze kterého byla provedena platba v měsíci lednu 2011 za 30 až 60 dnů. Nedoplatky 
(záporné částky), prosím, poukažte převodem na účet SVJOD za 30 až 60 dnů (ne dříve, 
protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit 
všem vlastníkům!).  
 
Ad 4) osobní předaní vyúčtování za rok 2010 jednotlivým účastníkům. 
 
Nepřítomným členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek v domě. 

 

 

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) 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. 
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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 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 společných sklepech (kolárnách), prosím, skladujte co nejméně věcí vzhledem k velmi 

omezeným prostorovým možnostem. 

 

 

 

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, pouze zametejte.  
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.  

 

Úklid sněhu na chodníku kolem domu probíhá pomocí čtyřkolky, neparkujte proto s koly 
automobilů těsně u chodníku, umožníte tím lepší průjezd čtyřkolky.  
 

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. 
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Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé bytů č. 103, 203, 303 a 403. 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 
 

Na žádost členů SVJOD zajistí výbor společenství společné revize bytových plynových kotlů. 

Zájemci o revizi se napíší na nástěnce do tabulky, následně každý sám reviznímu technikovi uhradí 

požadovanou částku. 

 

Pokud se budete chtít vyjádřit k práci výboru, přidat 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 10.2.2011 
 
 
 
 
 
Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) – 

originál včetně všech podpisů zúčastněných je k nahlédnutí u předsedy výboru! 
 


