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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 a od března do 
května bude zveřejněn na nástěnce v domě! 
 

 
Zápis ze 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 

Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 12. února 2013. 
 

Shromáždění bylo zahájeno v 19:00 předsedou výboru, 
a byla prohlášena za usnášeníschopnou, protože bylo přítomno 14 z 23 možných hlasujících 
s vlastnickým podílem 61,05 % (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 č. 1/7 
3) hlasování o změně poskytovatele bankovních služeb,  
    nové číslo účtu SVJOD 2800359563/2010 u FIO banky s téměř nulovými poplatky 
     – hlasování č. 2/7. 
4) osobní předání vyúčtování za rok 2012 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) 
    Založení spořicího účtu (zhodnocování zůstatku ve „Fondu oprav“) – hlasování č. 3/7 
5) změna poskytovatele komplexního servisu výtahu (roční úspora cca 49,18 %) – hlasování č. 4/7  
6) rozšíření příjmu DVB-T o Multiplex 4 (ČT HD, Nova HD, TV Pohoda, Fanda, Smíchov) –  
    hlasování č. 5/7  
7) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu  
8) další navržená témata na shromáždění  
 
 
Body na jednání společenství 
 
1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost správce a výboru atd. 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 
- zakoupena nová lopata pro SVJ (16.1.2012), 
- seřízení a upevnění satelitní paraboly (21.1.2012), 
- odstraňování poruchy požárního hydrantu, zajištění oprav zdí a výtahu a uplatňování nároků u      
pojišťovny – proplaceno ze 100 % uznatelných nákladů (9.2.2012 – 5.10.2012) – celková škoda 
36 730 Kč (spoluúčast 1000 Kč), 
- zajištění zásuvky s napájením signalizujícím funkčnost vyhřívání požárního hydrantu (15.2.2012) 
- seřízení a upevnění satelitní paraboly (17.2.2012), 
- organizace servisních prohlídek kotlů (8.3.2012 – 10.3.2012), 
- oprava (výměna) vložky vstupních dveří do domu (13.3.2012), 
- poškození vstupních dveří neznámým pachatelem a vyšetřování policií ČR (13.3.2012) – 
odloženo, stále v řešení. Dle výrobce nutná oprava v továrně, časově cca 2. týdny. Po tuto dobu 
nutno zajistit (pronajmout) jiné dveře, 
- zakoupen nový kbelík pro provádění úklidů (28.3.2012), 
- oprava příčin způsobující zatékání na schodiště za využití hydraulické plošiny. Část fasády, kde 
jsou praskliny, bude přetažena perlinkou a lepidlem + fasádní stěrka, poté celá stěna nad vchodem 
bude sjednocena barevně (nátěrem). (10.5.2012) - REKLAMACE, 
- doplnění tepelné izolace nad bytem 401 – zamezení zatékání (15.5.2012) – REKLAMACE, 
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- výměna, montáž, promazání a seřízení systému zavírání dveří (4.6.2012), 
- oprava poruchy ve sklepních prostorách č. 1 výměna vypínače (13.7.2012), 
- oprava elektronického vrátného vstupních dveří (14.7.2012), 
- realizace chodníčku (srpen 2012) – z fondu oprav vyplaceno na nákup materiálu 2 000 Kč, 
děkujeme všem za pomoc při realizaci, 
- led dioda pro vyhřívání hydrantu osazena (21.8.2012), 
- výměna a montáž čas. spínače – schodiště, porucha zhasínání (3.11.2012), 
- provedeny opravy omítky - odsekání vadných míst, doplnění nové omítky zejména na stropech 
ve sklepních prostorech č. 1 a na schodišti. (4.11.2012) - REKLAMACE, 
- zastavení požárního hydrantu a umístění informací o stavu hydrantu v zimním období 
(doporučeno zastavit vždy 1. listopadu a otevřít až 1. dubna)  (12.12.2012), 
- dodávka samolepek - HUV, hydranty, jejich reklamace u dodavatele a výměna (13.12.2012), 
- seřízení a upevnění satelitní paraboly (24.12:2012), 
- proběhla výměna bytových vodoměrů (27.12.2012), z fondu oprav vyplaceno 14 653 Kč. 
 
 
V průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD. 
 
 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující revize a kontroly: 
- kontrola a čištění komínů (5.6.2012), 
- revize elektroinstalace (7.12.2012), zjištěny drobné nedostatky, část již odstraněna 
- revize hromosvodů (7.12.2012), 
- požární vodovod (19.12.2012), 
- hasicí přístroj (19.12.2012), 
- kontrola plynového zařízení (21.12.2012), 
- výtahy v rámci komplexního servisu vždy každé čtvrtletí. 
 
 
 
2) schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2012 - hlasování č. 1/7 
schválení účetní uzávěrky – hlasování (souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů) 
 
Položka nákladů (informativně uvedeny nejvýznamější 
položky, detailní účetnictví k dispozici u správce) 

Fakturované 
náklady v Kč 

Správa domu (opravy a údržby, revize, správa, pojištění, 
DOPP...) 

87 378,98 

 Nákupy materiálu (vodoměry, chodníček, primalex, 
rohožka do zádveří ...) 

21 384,70 

Bankovní poplatky 4 885,00 
Výnosy (úroky) SVJ (použity k hrazení nákladů, proto 
záporně) 

- 75,59 

Celkem hrazeno z FO 113 573,09 
 
Zůstatek na účtu v bance SVJOD k   1.  1.2012 je 322 751,92 Kč. 
Zůstatek na účtu v bance SVJOD k 31.12.2012 je 427 988,03 Kč. 
Z toho: 
Zůstatek ve „Fondu oprav“ SVJOD k   1.  1.2012 je 274 714,92 Kč. 
Zůstatek ve „Fondu oprav“ SVJOD k 31.12.2012 je 359 605,83 Kč. 
(zůstatky ve „Fondu oprav“ příslušející k jednotlivým bytům jsou uvedeny na vyúčtováních) 
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Návrh rozpočtu na rok 2013: 

Rozpočet 
Běžná správa domu  (Zálohové platby na 324-001) 

1. Opravy podle plánu oprav 10 000,00 
2. Pojištění domu  12 300,00 
3. Dohody o provedení práce 17 148,83 
4. Běžné výdaje + revize podle plánu revizí 76 000,00 
5. Poplatky SIPO 0,00 
6. Poplatky bance (I-III KB 490 Kč, 1-12 FIO) 500,00 
7. Rezerva - drobné opravy, údržba 88 185,57 
  Celkem za rok  204 134,40 
  Měsíčně na běžnou správu – roční průměr 17 011,20 

 
 
Stávající výše záloh, optimálně nastaveno pro několik dalších let: 
Vodné/stočné Elektřina   Výtah   Komíny   FO   
Předpis/os. 
/měs.   

Předpis/os. 
/měs.   

Předpis/os. 
/měs.   

předpis na 
byt/měs. 

předpis na 1 
m2/měs. 

220 Kč 55 Kč 40 Kč 12 Kč 12 Kč 
 
Hlasování č. 1/7 - souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
3) změna poskytovatele bankovních služeb, založení spořícího účtu 
 
Za vedení účtu SVJOD bankou za rok 2012 účtováno 4 885 Kč. 
Při jednání v bance ohledně zvažovaného přechodu k FIO jsme dostali nabídku cca 100 Kč/měsíc 
(cca 1 200 Kč/rok) v roce 2013, tj. sleva cca 75%. 
Fio banka nabízí vedení účtu a veškeré „internetové“ bankovnictví zdarma.   
 
Návrh výboru SVJOD přejít k FIO bance. 
Hlasování č. 2/7 o navržené variantě: 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
NOVÝ ÚČET SVJOD je tak: 2800359563/2010 (FIO Banka) – KAŽDÝ VLASTNÍK SI TAK 
MUSÍ UPRAVIT TRVALÝ PŘÍKAZ V BANCE NA NOVÉ ČÍSLO SVJOD NEJPOZDĚJI 
V BŘEZNU 2013 (VÝŠE PLATEB I VS ZŮSTÁVAJÍ SHODNÁ) – STÁVAJÍCÍ ÚČET U 
KB BUDE ZRUŠEN KE DNI 31.3.2013. 
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4) osobní předání vyúčtování za rok 2012 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) 
 podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2012 
  
Vyúčtování přeplatků resp. nedoplatků bude provedeno převodem z účtu resp. na NOVÝ ÚČET 
SVJOD 2800359563/2010 (FIO Banka) – viz hlasování  
Vyúčtování přeplatků resp. nedoplatků bude provedeno převodem z účtu resp. na účet SVJ až 
v měsíci březnu 2013 (tj. únor je lhůta pro případné reklamace). 
Čísla účtů pro vypořádání přeplatků jsou uvedena na vyúčtování stejně jako kontaktní 
údaje. Pokud došlo k jakékoliv změně, nahlaste, prosím, jiné číslo účtu či kontaktní údaje (e-
mail, telefon). 
 
Reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosím, u správce budovy do konce měsíce 
února e-mailem (či osobně každé pondělí mezi 18:00 a 19:00). Přeplatky budou vráceny 
převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. Nedoplatky (záporné částky), prosím, 
uhraďte převodem na účet nový účet SVJOD 2800359563/2010 až v březnu (ne dříve, protože v 
případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!).  
 
Nepřítomným členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek v domě. Nepřítomným 
členům, kteří své byty pronajímají, bylo vyúčtování odesláno i emailem. 
 
 
 
Úroky ze zůstatku na účtu společenství byly za rok 2012 pouze 75,59 Kč. 
Spořicí účet pro právnické osoby nabízí úročení kolem 0,15 % což by přineslo výnos při vkladu 
300 000Kč několik stovek Kč (nutno danit). 
Výbor společenství osloví několik (nejméně 3 bankovní ústavy) a vybere nejlepší nabídku,  
na účet „vítěze“ pak převede 300 000Kč za podmínky vedení, zrušení a okamžitý výběr vkladu 
zdarma. Všechny nabídky budou zveřejněny na stránkách společenství (www.p13.xf.cz).  
Vklad ve výši 300 000Kč nikterak neohrozí běžný chod účtu společenství. 
Veškeré nápady ohledně zhodnocení zůstatku účtu vítány. 
 
Návrh výboru SVJOD založit spořící účet za dodržení výše uvedených podmínek. 
Hlasování č. 3/7 o navržené variantě: 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
5) změna poskytovatele komplexního servisu výtahu (roční úspora cca 49,18%) 
 
Současný poskytovatel servisu výtahu, roční platba 15 788 Kč.  
Při jednání ohledně zvažovaného přechodu k jinému provozovateli nenabídnuta žádná sleva, trvání 
na ukončení dosavadní 10% slevy, poskytované bytovým domům s výtahem mladším 5 let. 
Firma 2, s pobočkou v Jihlavě, za komplexní roční servis stejného rozsahu jako doposud 8 424 
Kč/rok, při jednorázové platbě 8 023 Kč/rok (úspora cca 49,18%). 
 
Návrh výboru SVJOD vypovědět stávající smlouvu a přejít k firmě 2  od 1.6.2013 
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(po uplynutí výpovědní lhůty). 
 
Hlasování o navržené variantě: 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
6) rozšíření příjmu DVB-T o Multiplex 4 (ČT HD, Nova HD, TV Pohoda, Fanda, Smíchov) –  
    hlasování č. 5/7  
 
Návrh rozšířit stávající příjem DVB-T o Multiplex 4 (ČT HD, Nova HD, TV Pohoda, Fanda, 
Smíchov), investice cca 5 000 Kč, cena a datum realizace budou oznámeny na webu společenství.  
 
Hlasování o navržené variantě: 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
 7) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu  
 
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 účet 2800359563/2010). 
 
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 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, zapište do tabulek, visících na jednotlivých patrech, 
datum čas a jméno osoby, provádějící úklid.  
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Kartičku, která informuje o rozpisu služeb, vhoďte po provedení úklidu další v pořadí. 
Při déletrvajících mrazech prosím nevytírejte, pouze zametejte. 
 
  
Dbejte prosím na dodržování „sněhové pohotovosti“. Nářadí a posyp je ve výklenku u 
sklepních kójí.  Na sněhovou pohotovost upozorňuje oběžník, který 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.  
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. 105, 205, 305 a 405. Termín mytí oken je 
stanoven na měsíce duben až květen. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do 
poštovních schránek. 
 
 
8) další navržená témata na shromáždění 
 
Na žádost členů SVJOD zajistí výbor společenství společný servis bytových plynových kotlů. 
Termíny budou rozepsány ve dvou týdnech, i 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 (loni 550,- Kč/byt). O vyvěšení tabulky na domovní nástěnku i o provedení či 
neprovedení spol. servisu budou členové SVJOD informováni na webových stránkách domu. 
 
Informace o možnosti zasklení balkónových lodžií, kvůli vysoké ceně za byt. Jednotku (i 30 000 
Kč)  a značným technickým obtížím při samotné realizaci se od tohoto upouští.  
 
Výbor SVJOD hledá dodavatele na rozšíření stříšky nad domovním vchodem, což by vedlo ke 
zvýšení ochrany domovních zvonků, dveří i bezpečnosti obyvatel, před sněhem, deštěm, padajícím 
ledem i dešťovou vodou, odváděnou bezpečnostním přelivem. 
Pozn. Při letošní první větší oblevě (29.1.2013) došlo k zamrznutí okapové roury ve stěně u výtahu 
v přízemí. Až druhý den se podařilo konkrétní zamrznuté místo objevit a rozmrazit, událost řešena 
firmou, faktura na částku 1661,75 Kč., proplacena z fondu oprav. 
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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 
 
 
 
 
 

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 a od 
března do května bude zveřejněn na nástěnce 
v domě! 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 25.2.2012 
 
Zapsal:   předseda výboru SVOJD, 
Zápis ověřili:  místopředseda SVOJD. 

člen výboru SVOJD. 
  
 
 
  …………………………………                                                  …………………………         
     předseda výboru společenství                    místopředseda výboru společenství 
 
 

      ………………………… 
          člen výboru společenství 

 
 


