
Zápis z 13. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 5293/13, Jihlava (18.2.2019)   

 

-1- 

Zápis z 13. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 
Poláčkova 5293/13, Jihlava, 18. února 2019. 

 
Schůze shromáždění byla svolána na 18.2.2019 v 19:00 do sklepních prostor bytového domu a 
byla prohlášena za neusnášeníschopnou, protože bylo přítomno pouze 12 z 23 možných 
hlasujících s vlastnickým podílem menším než 50 % (viz přiložený seznam přítomných členů). 
Výbor SVJOD neobdržel během uplynulého roku žádný písemný podnět k činnosti společenství 
ani k činnosti samotného výboru. 
Dle schválených stanov bylo proto poprvé v historii našeho bytového domu přistoupeno 
k elektronickému hlasování. 
Vlastníkům SVJOD byly do registrovaných emailů rozeslány 19. 2. 2019 pokyny ohledně 
hlasování. 
 
Protože shromáždění nebylo usnášeníschopné, bylo pouze přítomným členům řečeno vše, co 
bylo v pozvánce s tím, že hlasování bude elektronické: 
 
Z činnosti výboru 2018: 
 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující opravy a rekonstrukce: 

- Úprava příjmu DVB-T – výměna zesilovače, příprava pro příjem kanálů z více multiplexů, 
anténa nasměrována na Hradec Králové, proto bylo nutno přeladit všechny přijímače (6. až 
17. dubna 2018), 

 
- organizace servisních prohlídek kotlů (20. a 21. dubna 2018), 

 
- oprava zámku vstupních dveří, ve kterých zůstal zalomený klíč  (9. až 10. října 2018), 

 
- několik dnů před vyplavením jednoho nejmenovaného bytu byla všem majitelům 

doporučena výměna flexi hadic u baterií a toalety, Přestože náš dům byl kolaudován v roce 
2008, jistě má většina majitelů bytů ještě původní flexi hadice k bateriím a WC. Protože se 
množí vodovodní škody způsobené těmito relativně levnými prvky, dáváme následující 
doporučení: "Nezanedbávejte údržbu a včas provádějte výměnu flexi hadic k bateriím a 
WC. Lze říci, že životnost těchto hadic je přibližně 5 až 7 let," poznamenává Eva 
Svobodová. Pokud snad máte ještě neopletenou plastovou tlakovou hadičku, vyměňte ji co 
nejdříve. Existují i moderní technologie, které mají za úkol minimalizovat riziko vzniku 
vodovodních škod, jako je například systém aqua-stop u praček a myček nádobí. Při 
změnách sezon myslete také na řádné zabezpečení potrubí a topení proti zamrznutí. Jak 
předejít vodovodním škodám: Vypínejte hlavní přívod vody před odchodem z bytu na delší 
dobu, ale třeba i jen na víkend. Čas od času kontrolujte přívodní a odvodní hadice u myčky 
a pračky. Pokud nemáte spolehlivé řešení pro přívod i odvod vody u pračky, raději 
uzavírejte přívod po každém praní. Nenechávejte pracovat myčku a pračku v momentě, kdy 
není nikdo doma. Kontrolujte nejen stav hadic, ale také utažení a těsnost spojů. 
Nezapomínejte dodržovat návody výrobců a nesnažte se vytvářet vlastní řešení, která jsou v 
rozporu buď s návodem, nebo se zdravým rozumem. Pravidelně čistěte odpady a sifony. 
Nesplachujte do toalet to, co tam nepatří. Pro každý případ nechávejte rezervní klíče od 
bytu u spolehlivých sousedů, kteří by mohli v případě havárie zasáhnout rychleji. 

 
- Výměna a seřízení mechanismu BRANO  (29.11. až 3. prosince 2018), 
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- 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 – na 
shromáždění je nutné o této skutečnosti informovat všechny obyvatele domu), 

 
- výměna bytových vodoměrů (27. 12. 2018 až leden 2019). 

 
V průběhu roku byly udržovány a průběžně aktualizovány oficiální stránky SVJOD. 
 
 
Dále se osvědčila  
- změna servisní firmy provádějící údržbu výtahu (úspora cca 46 %) – náklady za loňský rok pouze 
8 212,10 Kč, 
 
- změna poskytovatele bankovních služeb s výraznými úsporami, náklady za loňský rok opět 0 Kč! 
 
 
V průběhu kalendářního roku byly provedeny následující revize a kontroly: 
- kontrola a čištění komínů (10/2018), 
 
- kontrola požárního vodovodu (12/2018), 
 
- kontrola hasicího přístroje (12/2018), 
 
- kontrola plynového zařízení (12/2018), 
 
- výtahy v rámci komplexního servisu vždy každé čtvrtletí. 
 
 
 
Kdo se dostavil 18. 2. 2019 na plánované shromáždění, osobně obdržel vyúčtování za rok 
2018 (vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování) ke svému bytu a byly mu podány 
informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2018. 
 
Vyúčtování za rok 2018 dostali nepřítomní členové SVJOD v papírové podobě do poštovní 
schránky a i elektronicky e-mailem a to dne 19. 2. 2019. 
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. 
Reklamace přeplatků resp. nedoplatků podávejte, prosíme, do konce měsíce února 2019 
u správce budovy (nejlépe e-mailem).  
Přeplatky budou vráceny převodem na účet na vyúčtování.  
Nedoplatky (záporné částky), prosím, poukažte převodem na účet SVJOD 2800359563/2010 
v březnu tohoto roku (ne dříve, protože v případě oprávněnosti případné reklamace se 
mohou částky ve vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení. 
 
 
Seznámení členů SVJOD s důležitými body Stanov a Domovního řádu  
 
Domovní řád: 
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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. 
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. Zejména nájemníci bytů úklidy 
neprovádějí – je věcí vlastníka bytu aby úklid zajistil! 
 
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 (zavedeno na úklidy v přízemí), vhoďte po provedení 
úklidu dalšímu v pořadí. 
Při déletrvajících mrazech prosím nevytírejte, pouze zametejte. 
 
Dbejte prosím na dodržování „sněhové pohotovosti“. Nářadí a posyp je ve výklenku u 
sklepních kójí.  Žádáme o důslednější zimní údržbu chodníčku před hl. vchodem, přízemní pavlače 
a prostoru pro parkovací stání vozíčkáře. 
 
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. 
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Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé bytů č. 101, 205, 305 a 405. Termín mytí oken je 
stanoven do konce června. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do poštovních 
schránek. 
Loňské mytí proběhlo pouze v přízemí (byt 105), byty 204,304,404 mytí oken neprovedly! 
Je věcí vlastníka bytu aby úklid zajistil! 
 
Na žádost členů bude organizován hromadný servis bytových plynových kotlů. 
 
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. 
 
 
 
Elektronické hlasování se týkalo tří bodů, obyvatelé domu mohli zaslat své hlasy do 
28.2.2019: 
1) schválení účetní uzávěrky – hlasování č. 1/13  
2) navýšení platby do fondu oprav ze 12 na 15 Kč/m² - hlasování č. 2/13  
3) investiční záměr pro rok 2019 – hlasování č. 3/13  
 

 
Účast v elektronickém hlasování dosáhla 64,72 %, což splňuje předpoklad pro řádné hlasování o 
schválení či odmítnutí jednotlivých hlasovaných témat. 
 
1) Schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2018  
schválení účetní uzávěrky – hlasování (souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů) 
 
Přehled finančních toků za rok 2018 
Z fondu oprav bylo čerpáno: 
Položka nákladů Fakturované náklady v Kč 
Nákupy materiálu  29 026,00 
Opravy a udržování z FO 2 617,75 
Revize, pojištění, správa 70 010,76 
Dohody o provedení práce 21 795,00 
Daň z úroků 142,55 
Bankovní poplatky 0,00 
Úroky z BÚ – použity k hrazení nákladů, proto záporně -750,54 
Zaokrouhlení – použito k hrazení nákladů, proto záporně -13,10 
Celkem hrazeno z FO 122 194,42 
Zůstatek ve FO převádějící se do následujícího roku je 891 261,06 Kč.  
 
Hlasování: 
Pro schválení: 68,96 %  Proti schválení: 0 %   Zdržuji se: 0 % 
 
 
NÁVRH SCHVÁLEN 
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2) Navýšení příspěvků do „fondu oprav“ 
 
Vzhledem k nutnosti oprav a jejich zvýšené nákladovosti navrhuje výbor zvýšení poplatku do 
fondu oprav o 3,- Kč/m2/měsíc na výsledných 15 Kč/m2/měsíc od 1. 4. 2019. Poslední úprava 
proběhla v roce 2012. Ostatní zálohy (osvětlení, výtah, komín) zůstanou ve stejné výši. 
 
Hlasování: 
Pro schválení: 57,46 %  Proti schválení: 7,89 %  Zdržuji se: 3,62 % 
 
NÁVH SCHVÁLEN 
 
 
3) Schválení investičního plánu a oprav v roce 2019 
 
V roce 2019 jsou plánovány tyto opravy: 
a) oprava zdi pod oknem naproti výtahu ve třetím podlaží, popř. oprava fasády z důvodu zatékání  
b) oprava a instalace chybějících krytů na odvodné, popř. větrací potrubí na střeše 
c) úprava protisněhové zábrany ve třetím nadzemním podlaží v prostoru nad vchodem 
d) oprava (odrezování a nátěr) konstrukce u vchodových dveří 
 
Předpokládaná výše nákladů oprav se pohybuje v desítkách tisíc Kč. 
 
Hlasování: 
Pro schválení: 68,96 %  Proti schválení: 0 %   Zdržuji se: 0 % 
 
 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Výsledek elektronického hlasování a Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2018 tvoří přílohu 
tohoto zápisu a jsou k nahlédnutí u předsedy společenství.  
 
 
V Jihlavě dne 28. 2. 2019 
 
Zapsal:  Michal Vidlák, DiS., předseda výboru SVOJD, 
Zápis ověřili:             Mgr. Miroslav Šoukal, místopředseda SVOJD. 

Ing. Libor Varhaník, člen výboru SVOJD. 
 
 
 
…………………………………                                                      …………………………         
           Michal Vidlák, DiS.                                                                Mgr. Miroslav Šoukal 
     předseda výboru společenství                    místopředseda výboru společenství 
 
 

          ………………………… 
            Ing. Libor Varhaník 
         člen výboru společenství 


