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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 SVJ! 

 
Zápis ze 6. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 

Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 9. února 2012. 
 

Schůze shromáždění byla zahájena v 19:00 předsedou výboru, 
a byla prohlášena za usnášeníschopnou, protože bylo přítomno 17 z 23 možných hlasujících 
s vlastnickým podílem 72,49 % (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 2011 
4) osobní předání vyúčtování za rok 2011 a objasnění jednotlivých položek 
5) změna výše záloh – hlasování, předání nových předpisů plateb s účinností od března 2012  
6) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu (problémy s úklidem 
společných. Prostorů domu, rušení nočního klidu, splatnosti záloh na služby a do fondu oprav, 
povinnosti členů apod.) 
7) další navržená témata na shromáždění (úklid spol. prostor, servis bytových turbokotlů, nový 
chodníček u bytů 102 a 103, zasklení balkónových lodžií, neformální setkání členů SVJOD, nové 
vchodové dveře, výměna bytových vodoměrů)  
8) informace o havárii požárního hydrantu ze dne 9. 2 2012 
 
Ad 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd. 
Proběhlo v roce 2011: 
Hromadný servis bytových turbokotlů ve dnech 1. – 3. 3. 2011. 
Reklamované nedostatky: -    předláždění částí pavlačí ve 2. a 4. podlaží (11/2011) 

- oprava západní fasády domu (osekání vadných míst, nahození 
omítky, lepidlo s výstužní sítí, fasádní pastovitá stěrka, nový nátěr; 
11/2011), na jaře letošního roku bude provedena oprava západní 
schodišťové stěny stejným způsobem                                                    

Oprava zavíraní vstupních dveří (5/2011), oprava elektronického vrátného vstupních dveří  
(7/2011). 
Montáž nového vypínače osvětlení ve sklepních prostorách (celkem 3x; 4/2011, 7/2011, 8/2011). 
Oprava osvětlení ve sklepních prostorách, instalace krytu uzemění v 1. podlaží (8/2011).   
 
Z další činnosti: 
- průběžné seřizování samouzavíracích mechanizmů na dveřích a promazávání zámků (v průběhu    
  celého roku), 
- revize těsnosti plynového potrubí (12/2011), 
- revize požárního vodovodu a hasícího přístroje (12/2011), 
- revize komínů (04/2011), 
- v průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD správcem. 
- průběžné seřizování satelitní paraboly (DVB-S příjem), 
- sjednání nového pojištění domu u ČSOB pojišťovny - nejvýhodnější nabídka na trhu, vyšší 
pojistné plnění, větší rozsah pojištění (majetek, odpovědnost za škodu, vandalismus), za stejnou 
cenu jako doposud (7/2011). 
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- aktualizace smlouvy s firmou Elektroslužba Tišl o poskytování poruchové služby a o provádění 
revizí elektroinstalace spol. prostorů a hromosvodu (3/2011).    
 
Ad 2) schválení účetní uzávěrky za rok 2011 - 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 plateb Fakturované náklady v Kč 
Správa domu – FO (opravy domu, údržba domu, revize, 
správa, pojištění domu, DOPP – odměny členům 
výboru…) 

79 337,00 

Nákupy materiálu 455,40 
Bankovní poplatky 3 789,00 
Výnosy SVJOD (úroky z bankovního účtu použity 
k hrazení nákladů proto záporně) 

- 62,57 

Faktury uhrazené v následujícím roce z FO (kontrola 
OPZ v 12/11, uhrazeno v 01/12) 

840,00 

Celkem hrazeno z FO 84 358,83 
 
Zůstatek k 1.1.2011 byl    188 961,75 Kč. 
Zůstatek k 31.12.2011 je  274 714,92 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 9 875,00 
Vodné a stočné 128 085,00 
Servis výtahu 14 320,00 
Komíny 1 380,00 
 
 
Pozn.: Na úhradě společné elektřiny se podílejí všechny jednotky.  
 
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. 
 
 
Ad 3) podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2011 
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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 
vlastníci bytů v měsíci lednu 2012. 
Přeplatky a nedoplatky budou vypořádány až v měsíci březnu tohoto roku, kdy uplyne doba na 
případné reklamace. 
Reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, do konce měsíce února 2012 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 2012. Nedoplatky (záporné částky), prosím, 
poukažte převodem na účet SVJOD v březnu tohoto roku (ne dříve, protože v případě 
oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!).  
 
 
Ad 4) osobní předaní vyúčtování za rok 2011 jednotlivým účastníkům. 
 
Nepřítomným členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek v domě. Nepřítomným 
členům, bylo vyúčtování odesláno i emailem. 
 
 
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: Výbor společenství navrhuje zvýšit příspěvek do fondu oprav ze současných 10 Kč/m² na 
12Kč/m².  
Je nutné vytvářet finanční rezervu pro nepředvídatelné opravy (viz např. havárie požárního 
hydrantu dne 9.2.2012), zdražování případných oprav (budoucím opravám střechy, výtahu, 
opláštění pavlačí (horizont 10-20 let?) aj.) 
Dále je doporučeno zvýšit předpis plateb za vodné a stočné, el. energii, servis výtahu a revizi 
komínů (aby nevznikaly vysoké nedoplatky na vyúčtováních). 
Tato nově nastavená výše předpisů by měla zůstat v platnosti opět několik dalších let. 
 
Současná výše záloh: 
Měsíčně Stávající stav Návrh 
FO [Kč/m2] 10 12 
Komíny [Kč/byt] 10 12 

- - - 
Elektřina [Kč/os] 50 55 
Výtah [Kč/os] 35 40 
Vodné a stočné [Kč/os] 205 220 
Celkem [Kč/os/měsíc] 290 315 
  
Hlasování o navržené variantě: 

-     Pro: 79,73 % 
- Proti: 14,43 % 
- Zdržel se hlasování: 5,85 % 

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
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Ad 6) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu (problémy 
s úklidem společných. Prostorů domu, rušení nočního klidu, 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 
(POZOR od března nový předpis plateb). 
 
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. Úklid proveďte od pátku do 
(nejpozději) úterý. Při déletrvajících mrazech prosím nevytírejte, pouze zametejte. (o úklidu 
spol. prostor i v bodě 7) 
  
Dbejte na dodržování „sněhové pohotovosti“. Nářadí a posyp je ve výklenku u sklepních kójí. V 
letošním roce si nově členové SVJOD, kteří mají „sněhovou pohotovost“, každý víkend předávají 
do poštovních schránek oběžník s rozpisem sněhové pohotovosti. Tento oběžník by měl přispět 
k důslednější zimní údržbě chodníčku před hl. vchodem, přízemní pavlače a prostoru u domovní 
popelnice. Úklid sněhu na chodníku kolem domu probíhá pomocí čtyřkolky, neparkujte proto 
s koly automobilů těsně u chodníku, umožníte tím lepší průjezd čtyřkolky.  
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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.  
 
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 sklepních kójí. 
Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé bytů č. 104, 204, 304 a 404. Termín mytí oken je 
stanoven na měsíce duben až květen. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do 
poštovních schránek. 
 
 
Ad 7) další navržená témata na shromáždění 
 
Úklid spol. prostor, servis bytových turbokotlů, nový chodníček u bytu 103, zasklení balkónových 
lodžií, neformální setkání členů SVJOD, nové vchodové dveře, výměna bytových vodoměrů 
 
Výbor seznámil členy SVJOD s problémy s úklidem společných prostorů. Kvůli neprovádění 
úklidu přistoupil výbor k upozorňování jednotlivých „hříšníků“ formou upomínek, což přineslo jen 
přechodné zlepšení situace. V některých případech se úklid provedl pouhým otočením hodin, které 
upozorňují na úklid, na dalšího v pořadí. Nutno ale konstatovat, že většina členů uklízí tak jak má. 
Výbor proto navrhoval úklid zpoplatnit např. formou dohody o provedení práce. Nejlépe někomu 
ze členů SVJOD (přístup k teplé vodě). 1x týdně nebo 1x za deset dní, což by představovalo částku 
cca 600-700 Kč měsíčně na vrub fondu oprav. 
Tento návrh vyústil v širokou diskuzi. Přijat byl nakonec návrh vlastníka bytu 306, že jednotliví 
členové na svém podlaží, mající týdenní službu, si budou předávat oběžník s rozpisem služeb 
(podobně jako oběžník sněhové pohotovosti), kde navíc napíší datum a čas provedení úklidu a 
připojí svůj podpis. 
 
Na žádost členů SVJOD zajistí výbor společenství společný servis bytových plynových kotlů. 
Letos budou oproti loňsku přidány i termíny na odpoledne a jedno sobotní dopoledne.  
Zájemci o revizi se napíší na nástěnce do tabulky, následně každý sám reviznímu technikovi uhradí 
požadovanou částku. Společný servis kotlů se uskuteční pouze v případě, že se do tabulky 
napíše více jak 10 bytů, což je podmínka servisního technika pro výhodnější cenu za jednu 
prohlídku (minulý rok pouze 500 Kč/byt). O vyvěšení tabulky na domovní nástěnku i o provedení 
či neprovedení spol. servisu budou členové SVJOD informováni na webových stránkách domu. 
 
Majitelka bytu 102 přišla s návrhem vybudovat chodníček u bytů 101 až 103, kde je nyní pouze 
štěrkem vysypaná cestička. Zajistí proto povolení města, projekt a řemeslníka. Výbor bude 
Společenství o chystané akci pravidelně informovat, pokusí se i zorganizovat dobrovolnou brigádu 
na podporu této akce.  
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Výbor společenství navrhnul, aby se materiál na tuto akci koupil z prostředků FO a to do 
maximální výše 2000 Kč. 

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

NÁVRH SCHVÁLEN 
 
Členové společenství pověřují výbor SVJOD: 

- zjistit informace o možnosti zasklení balkónových lodžií (cena, 
technické provedení, konkrétní dodavatel), 

- uspořádat neformální setkání členů SVJOD Poláčkova 13, kde 
by se jednotliví členové mohli lépe poznat (proběhne koncem 
měsíce května či v průběhu června), na domovní nástěnku se napíše 
několik variant, kde by se akce uskutečnila (zahrádka restaurace, 
kuželky či bowling, sportovní zápolení aj.), nejvíce hlasů rozhodne 
o podobě akce.  

- zjistit potřebné informace o možnosti vybudování nového přístupu 
do domu, zhruba v místě, kde je umístěna domovní nástěnka 
(projekt, cena prací, cena dveří, přemístění (či zdvojení) domovních 
zvonků / případně změna řešení vstupu do domu - zvětšení 
současné stříšky + zástěna) 

 
Výbor SVJOD oznamuje svým členům:   

- je nutné koncem roku nechat vyměnit bytové vodoměry (vyplývá z 
legislativy). Budou osloveny min. tři firmy z oboru a bude vybrána 
nejvýhodnější nabídka. Výměna bude provedena v  prosinci, 
nejpozději do 30.12.2012, při výměně vodoměrů bude uskutečněn 
zároveň i odpočetbytových vodoměrů pro rok 2012. Výměna 
vodoměrů bude hrazena z fondu oprav.  

- nabídku firmy elektroslužba Tišl na revizi elektroinstalace v bytech 
za zvýhodněnou cenu 600 Kč/byt. Členové SVJOD berou 
informace výboru na vědomí, o revizi elektroinstalací v bytech 
nemají zájem. 

 
 
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 16.2.2012 
 
Toto je upravená verze zápisu v souladu se zákony (jsou odstraněny jména osob) - originál 
včetně všech podpisů zúčastněných je k nahlédnutí u předsedy výboru! 
 


