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

 
 

Zápis z 9. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 
Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 17. února 2015. 

 
Shromáždění bylo zahájeno v 19:30 předsedou výboru a byla prohlášení za usnášeníschopné, 
protože bylo přítomno 16 z 23 možných hlasujících s vlastnickým podílem 69,45 %. Chyběli 
vlastníci bytů 101, 104, 205, 301, 302, 304, 405 (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. 1/9 
3) osobní předání vyúčtování za rok 2014 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) 
4) volby nového výboru Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, 
Jihlava – hlasování č. 2/9  
5) seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu  
6) další navržená témata na shromáždění - výše DOPP SVJOD – hlasování č. 3/9  
                                                                  - investice pro rok 2015 – hlasování č. 4/9   
 
Body na jednání společenství 
 
Ad 1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost správce a výboru atd. 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující opravy: 
- organizace servisních prohlídek kotlů (4. a 5. dubna 2014), 
- oprava svítidel ve sklepních prostorách a na schodišti domu – průběžně, 
-  porucha výtahu (10.6.2014) – mimo provoz cca 6 hodin, 
- dvě poruchy domovního vrátného, v červnu a září 2014, 
- prodej staré domovní stříšky sousednímu SVJOD Poláčkova 15 za 2 000,-Kč, 
- zastavení požárního hydrantu a umístění informací o stavu hydrantu v zimním období 
(doporučeno zastavit vždy 1. listopadu a otevřít až 1. dubna) na příslušná místa – vlastníci byli s 
tímto každoročně seznámeni a proškoleni tak, aby v případě nutnosti mohli hydrant uvést do 
chodu, 
- promazání a seřízení systému zavírání dveří – průběžně, 
- odečty bytových vodoměrů (30.12.2014), 
- v průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD 
www.p13.xf.cz  
 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující revize a kontroly: 
- kontrola a čištění komínů (7/2014), 
- kontrola požárního vodovodu (12/2014), 
- kontrola hasicího přístroje (12/2013), 
- revize plynového zařízení (12/2014), 
- výtahy v rámci komplexního servisu vždy každé čtvrtletí. 
 
V průběhu roku 2015 by bylo vhodné provést následující opravy, rekonstrukce či změny: 
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- čištění okapových svodů, 
- kontrola a instalace další folie do podkroví, která zamezí zatékání vody z navátého sněhu 

do bytů v posledním poschodí , 
- očistit potrubí před plynoměry a obnovit nátěry viz Zpráva o revizi plynového zařízení, 
- odkopat zeminu a doplnit štěrk pod okraje nové stříšky u vstupních dveří do domu pro 

zajištění vsakování dešťové vody, 
- oprava omítky a výmalba schodiště a sklepních prostor 
- kontrola příjmu signálu DVB-T, DVB-S, případná úprava. 

 
Ad 2) schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2014 -             
hlasování č. 1/9 
 
schválení účetní uzávěrky – hlasování (souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů) 
 
 

 
Zůstatek na všech účtech SVJOD je k 31.12.2014 je 628 944,91 Kč. 
Zůstatek na běžném účtu SVJOD je k 31.12.2014 je 178 393,88 Kč.  
Zůstatek na spořícím účtu SVJOD je k 31.12.2014 je 450 551,03 Kč. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2015: 

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

1. Opravy podle plánu oprav – viz bod 1) 80 000,00 
2. Pojištění domu  12 300,00 
3. Dohody o provedení práce 17 733,95 
4. Běžné výdaje + revize podle plánu revizí 78 593,12 
5. Poplatky SIPO 0,00 
6. Poplatky bance 0,00 
7. Rezerva - drobné opravy, údržba 15 507,33 
  Celkem za rok  204 134,40 
  Měsíčně na běžnou správu – roční průměr 17 011,20 

 
 
Stávající výše záloh, optimálně nastaveno (většina má přeplatky): 

Vodné/stočné Elektřina   Výtah   Komíny   FO   

Položka nákladů Fakturované 
náklady v Kč 

Správa domu (opravy a údržby, revize dle plánu revizí, správa 
domu, pojištění domu, dohody o provedení práce) 

90 951,55

Nákupy materiálu  0
Bankovní poplatky 0
Úroky z BÚ – použity k hrazení nákladů, proto záporně - 308,93
Prodej stříšky – použito k úhradě nákladů, proto záporně - 2 000
Zaokrouhlení po vypořádání přeplatků a nedoplatků, použito 
k úhradě nákladů, proto záporně 

- 12,70

Celkem hrazeno z FO 88 629,92
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Předpis/os   Předpis/os   Předpis/os   předpis na byt předpis na 1 m2 
220 Kč 55 Kč 40 Kč 12 Kč 12 Kč 

 
 
 
Hlasování č. 1/9 - souhlasím s účetní uzávěrkou dle předložených podkladů 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Ad 3) osobní předání vyúčtování za rok 2014 (vypořádání přeplatků a nedoplatků 
vyúčtování) 
 podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2014 
  
Vyúčtování přeplatků resp. nedoplatků bude provedeno převodem z účtu resp. na účet 
2800359563/2010. 
Čísla účtů pro vypořádání přeplatků jsou uvedena na vyúčtováních. 
Přeplatky a nedoplatky budou vypořádány v měsíci březnu, kdy uplyne doba na případné 
reklamace. 
Případné zdůvodněné reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosíme, u správce budovy 
do konce měsíce února pouze emailem (či písemně na korespondenční adresu správce). Přeplatky 
budou vráceny převodem na účet uvedený na vyúčtování v průběhu března. 
Nedoplatky (záporné částky), prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu 
2800359563/2010 a VS je číslo bytu) až v březnu (ne dříve, protože v případě oprávněnosti 
některé reklamace se mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za 
pochopení. 
Nepřítomným členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek v domě. Nepřítomným 
členům, kteří své byty pronajímají, bylo vyúčtování odesláno i e-mailem. 
 
Ad 4) volby nového výboru Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 
5293/13, Jihlava – hlasování č. 2/9 
 
S možností kandidovat do výboru SVJOD  byli opět seznámeni všichni vlastníci bytových 
jednotek.  
Kandidáty na členy výboru SVJOD na další funkční období byli shromážděním navrženi: vlastník 
bytu č. 406, vlastník bytu č. 305, vlastník bytu č. 202. 
Pro zvolení musí pro navrženého kandidáta hlasovat nadpoloviční většina všech vlastníků. 
 
Hlasování č. 2/9 - souhlasím s tím, aby do výboru SVJOD Poláčkova 5293/13 byli zvoleni tito 
členové: 
Výsledky voleb: 
vlastník bytu č. 406 

-     Pro: 93,90 % přítomných (což je 65,21 % všech vlastníků) 
- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 6,10 % (1) 

vlastník bytu č. 406 byl zvolen členem výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. 
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vlastník bytu č. 305 

-     Pro: 94,80 % přítomných (což je 65,84 % všech vlastníků) 
- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 5,20 % (1) 

vlastník bytu č. 305 byl zvolen členem výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. 
 
vlastník bytu č. 202 

-     Pro: 91,89 % přítomných (což je 63,82 % všech vlastníků) 
- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 8,11 % (1) 

Pan vlastník bytu č. 202 byl zvolen členem výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. 
 
- den zániku funkce a členství u všech vymazávaných osob bude ke dni konání voleb, tedy k  
17.2.2015. 
- den vzniku funkce a členství ve výboru u všech nově zapisovaných osob bude rovněž ke dni 
konání voleb, tedy k  17.2.2015 
 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Po volbě nově zvolení členové provedli ustavující schůzi výboru, kde volili předsedu a 
místopředsedu výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava s tímto výsledkem: 

 předsedou výboru je pan vlastník bytu č. 406 
 místopředsedou výboru je vlastník bytu č. 202 
 členem výboru je pan vlastník bytu č. 305 

 
Výbor pověřil správce SVJOD zajištěním zápisu nově zvoleného výboru do OR v Brně. 
 
 
Ad 5) 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). 
 
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. 
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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.  
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 pro stání vozíčkáře. 
Zamykejte, prosíme, 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. 102, 201, 301 a 401. Termín mytí oken je 
stanoven na měsíce duben až květen. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do 
poštovních schránek. 
 
 
Ad 6) další navržená témata na shromáždění - výše odměn výboru SVJOD – hlasování č. 3/9  
                                                                             - investice pro rok 2015 – hlasování č. 4/9   
 
Na žádost členů SVJOD zajistí výbor společenství společný servis bytových plynových kotlů. 
Termíny budou rozepsány ve dvou dnech, i na odpoledne a jedno sobotní dopoledne.  
Zájemci o servis se napíší na nástěnce do tabulky, následně každý sám servisnímu technikovi 
uhradí požadovanou částku. Společný servis kotlů se uskuteční pouze v případě, že se do 
tabulky napíše více jak 8 bytů, což je podmínka servisního technika pro výhodnější cenu za 
jednu prohlídku (loni 600,- Kč/byt). O vyvěšení tabulky na domovní nástěnku i o provedení či 
neprovedení společného servisu budou členové SVJOD informováni na webových stránkách 
domu. Výbor osloví dva servisní techniky s požadavkem na zvýhodněnou cenu. 
 
Výbor společenství oznámil členům záměr opravit omítky a vymalovat společné prostory (sklepní 
prostory a schodiště), kdy se o malování bude hlasovat. Preferovaná varianta je vymalování 
svépomocí, kdyby jednotliví pracovníci z řad společenství byli za práci odměněni na základě 
dohody o provedení práce. Výbor SVJOD má za to, že tato varianta by vyšla levněji, než kdyby 
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výmalbu provedla najatá firma, nicméně nechá si předložit nabídku malířské firmy k posouzení 
skutečných nákladů. 
 
Dále je nutné upravit a dokoupit fólii do podkroví domu, která zabrání vniknutí tající vody ze 
sněhu, zafoukávaného do podkroví v zimním období a vyčistit okapové svody. 
Rovněž je vhodné odkopat zeminu a doplnit štěrk pod okraje nové stříšky u vstupních dveří do 
domu pro zajištění vsakování dešťové vody. Rovněž je možná forma svépomoci a dohoda o 
provedení práce. 
Očistit potrubí před plynoměry a obnovit nátěry viz Zpráva o revizi plynového zařízení.  
 
Členové SVJOD byli seznámeni se závěry znalce z oboru stavebnictví, který posuzoval závady 
jednotlivých bytů – plísně, netěsnící okna, profukování pod parapety aj. Tyto závady uznal jako 
vážné, zároveň ale nedoporučil vyvolávat soudní spor se zhotovitelskou firmou (Pozemní stavby) 
s ohledem na uplynulou záruku a předpokladem dlouhotrvajícího sporu s nejistým výsledkem. 
Člen SVJOD z bytu 401 seznámil přítomné s hrubými odhady cen za zateplení domu a výměny 
oken, řádově v milionech korun. V současné době není vypsaná výzva na zateplení bytových 
domů, tzv. „zelená úsporám“, která by přispěla ke zmírnění finanční náročnosti zateplení bytového 
domu. Řešení stávajících problémů v bytech je plně ponecháno v rukou jednotlivých majitelů, 
v případě vypsání nové výzvy na zateplení se diskuze znovu otevře. 
 
V souvislosti s platností nového občanského zákoníku (reflektující zákon č. 89/2012 Sb.) mají 
společenství vlastníků povinnost do tří let upravit svoje stanovy, které tento zákoník respektují. 
Na internetových stránkách domu, www.p13.xf.cz – aktuality 1.1.2014, jsou navrhované změny ve 
stanovách vyznačeny červenou barvou. Shromáždění SVJOD opětovně rozhodlo o odložení 
hlasování o změně stanov. Situace je v tomto ohledu nepřehledná, většina SVJOD zaujala tzv. 
„vyčkávací taktiku“, je očekávána novelizace. 
 
Stále „probíhá“ snaha o opravu vchodových dveří, zatím se nepodařilo za přiměřenou cenu 
(nabídky od 4 000,-Kč výše) pořídit či pronajmout náhradní dveře po dobu opravy dveří 
stávajících – i nadále v řešení. 
 
 
Změna výše odměn členům výboru - hlasování č. 3/9,  
souhlasím s tím, aby byla vyplacena předsedovi a místopředsedovi SVJOD Poláčkova 13 roční 
odměna 8 026,- Kč, členovi výboru pak částka 5 000,- Kč formou dohody o provedení práce za 
prováděné práce pro dům (pozvánky na shromáždění, jednání s dodavateli, řešení oprav domu atd.) 
uvedená částka je v hrubé výši, tj. včetně 15% srážkové daně z příjmu. Tyto částky budou ročně 
upravovány o inflaci tak, jako doposud. 
                                            -     Pro: 100 % 

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

NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Investiční záměr pro rok 2015 - hlasování č. 4/9,  
souhlasím s tím, aby se v roce uskutečnily práce: 
- oprava a výmalba omítek sklepních prostorů a schodiště domu, 
- nákup a instalace folie do podkroví domu, zabrání prosakování vody z tajícího sněhu do bytů, 
- vyčištění okapových svodů, 
- odkopání zeminy a nákup štěrku pro snadnější odtok děšťové vody z domovní vchodové stříšky, 
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- očistění potrubí před plynoměry a obnovení nátěrů viz Zpráva o revizi plynového zařízení. 
                                            -     Pro: 100 % 

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

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

- vhoďte písemný vzkaz do schránky člena výboru SVJOD, 
- připojte se do diskuze na stránkách SVJOD Poláčkova 5293/13, 

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 SVJOD 
 
 
V Jihlavě dne 2.3.2015 
 
Přílohy zápisu: 

 Pozvánka (1 list) 
 Podpisová listina k převzetí pozvánky (1 list) 
 Prezenční listina (1 list) 

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


