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Zápis ze 14. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu 
Poláčkova 5293/13, Jihlava, konaného dne 8. června 2020. 

 
Shromáždění bylo zahájeno v 19:30 předsedou výboru, panem Michalem Vidlákem, 
a byla prohlášení za usnášeníschopné, protože bylo přítomno 14 z 23 možných hlasujících 
s vlastnickým podílem 61,70 % - viz přiložený seznam přítomných členů. 
 
Na členské schůzi bylo oznámeno a projednáváno: 
 
Program shromáždění SVJ: 
 
1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce atd., 
2) schválení účetní uzávěrky – hlasování, 
3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2019, 
4) volby nového výboru společenství (SVJ) – všichni kandidáti se mohou přihlásit přímo na 
shromáždění - hlasování, 
5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu, 
6) další navržená témata na Shromáždění. 
 
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 (12. a 13. dubna 2019), 
- oprava svítidel ve sklepních prostorách a na schodišti domu – průběžně, 
- oprava omítky na celé stěně u vstupu do bytového domu a omítky na chodbě přiléhající 
k problematické stěně – největší oprava od vystavění bytového domu (lešení, perlinka, lepidlo, 
fasádní omítka), 
- oprava zatékání do bytů v nejvyšším podlaží – oprava odvětrávání a natažení další fólie,  
- 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 (prosinec 2019 až leden 2020) - v této souvislosti se řešila reklamace 
hlavního vodoměru, protože i po výměně bytových vodoměrů na konci roku 2018 rozdíl ve 
spotřebě narůstá. Reklamace byla po přezkoušení hlavního vodoměru certifikovanou zkušebnou 
bohužel zamítnuta- proběhla aktualizace pojistné smlouvy – za podobné peníze byla navýšena 
pojistná částka, 
- 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 (10/2019), 
- kontrola požárního vodovodu (12/2019), 
- kontrola hasicího přístroje (12/2019), 
- kontrola plynového zařízení (12/2019), 
- výtahy v rámci komplexního servisu vždy každé čtvrtletí. 
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V průběhu nového roku by bylo vhodné provést následující opravy, rekonstrukce či změny: 
- čištění okapových svodů 
- nátěr stříšky u dveří, 
- oprava omítky na severovýchodním rohu domu z plošiny. 
- oprava západní stěny proti zatékání do bytu č. 105 za posledních 6 let celkem 3x, z 

toho v posledním roce 2x 
 
Ad 2) schválení účetní uzávěrky - hlasování č. 1/14 
 
schválení účetní uzávěrky – hlasování (souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů) 
 
Do fondu oprav bylo pro bytový dům předepsáno celkem  242 409,60 Kč. 
 
Položka nákladů Fakturované náklady v Kč 
Nákupy materiálu  11 694,34 
Opravy a udržování z FO 17 095,00 
Revize, pojištění, správa 78 516,73 
Dohody o provedení práce 22 251,20 
Daň z úroků 505,92 
Bankovní poplatky 0,00 
Úroky z BÚ – použity k hrazení nákladů, proto záporně -2 663,10 
Zaokrouhlení + lopata – použito k hrazení nákladů, proto 
záporně 

-289,50 

Celkem hrazeno z FO 130 063,19 
 
Zůstatek ve FO převádějící se do následujícího roku je 1 006 560,07 Kč.  
Zůstatek finančních prostředků k poslednímu dni roku činil: 
Pokladna:  
0 Kč 
Bankovní účty:  
Běžný: 196 152,41 Kč 
Spořící: 904 034,79 Kč 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020:  
Správce nemovitosti doporučuje ponechat stávající výši měsíčních zálohových plateb všech 
vlastníků pro celý následující rok. 
 
Stávající výše záloh, optimálně nastaveno (většina má přeplatky): 

Vodné/stočné Elektřina   Výtah   Komíny   FO   

Předpis/os   Předpis/os   Předpis/os   předpis na byt předpis na 1 m2 

220 Kč 55 Kč 40 Kč 12 Kč 15 Kč 
 
Hlasování č. 1/14 - souhlasím s účetní uzávěrkou dle předložených podkladů 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
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Ad 3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2019  
– podání informací o vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování za rok 2019 
 Všem členům SVJOD rozdáno vyúčtování do poštovních schránek v domě již v březnu. Členům, 
kteří své byty pronajímají, bylo vyúčtování odesláno i e-mailem. 
Vypořádání přeplatků resp. nedoplatků bylo provedeno v původním termínu dle pokynů na 
vyúčtování (plánované shromáždění v březnu 2020 bylo zrušeno kvůli opatřením vlády 
v souvislosti s šířením COVID 19) převodem z účtu resp. na účet 2800359563/2010. 
 
 
Ad 4) volby nového výboru Společenství vlastníků jednotek obytného domu Poláčkova 
5293/13, Jihlava – hlasování č. 2/14 
 
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: Brychta 
Radek Bc., Jäger Vítězslav Ing., Molák Pavel. 
Pro zvolení musí pro navrženého kandidáta hlasovat nadpoloviční většina všech vlastníků. 
 
Hlasování č. 2/14 - souhlasím s tím, aby do výboru SVJOD Poláčkova 5293/13 byli zvoleni 
tito členové: 
Výsledky voleb: 
Brychta Radek Bc.         -     Pro: 93,13 % přítomných (což je 57,46 % všech vlastníků) 

- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 6,87 % (1) 

Pan Bc. Radek Brychta byl zvolen členem výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. 
 
Jäger Vítězslav Ing.           -     Pro: 93,12 % přítomných (což je 57,45 % všech vlastníků) 

- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 6,88 % (1) 

Pan Ing. Vítězslav Jäger byl zvolen členem výboru SVJOD Poláčkova 5293/13, Jihlava. 
 
Molák Pavel            -     Pro: 89,93 % přítomných (což je 55,48 % všech vlastníků) 

- Proti: 0 % 
- Zdržel se hlasování: 10,07 % (1) 

Pan Pavel Molák 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  
8.6.2020. 
- den vzniku funkce a členství ve výboru u všech nově zapisovaných osob bude rovněž ke dni 
konání voleb, tedy k  8.6.2020 
 
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 Bc. Radek Brychta 
 místopředsedou výboru je Pavel Molák 
 členem výboru je pan Ing. Vítězslav Jäger  
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Shromáždění SVJ pověřilo správce SVJOD Ing. Libora Varhaníka zajištěním zápisu nově 
zvoleného výboru do OR v Brně. Všechny písemnosti a náležející dokumenty shromažďované 
odstupujícím předsedou výboru pro výkon funkce předsedy výboru budou protokolárně předány 
nově zvolenému předsedovi výboru do 14 dnů od zapsání nově zvoleného výboru na 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. 
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.  
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Vlastníci či nájemníci v přízemí umyjí okna v přízemí schodiště, okna u sklepních kójí a provedou 
úklid (zametení a vytření) společných prostorů sklepních kójí. 
Termín mytí oken je stanoven na měsíce červenec až září. Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé 
bytů č. 102, 206, 306 a 406. Letošní účastníci budou vyrozuměni oznámením do poštovních 
schránek. 
 
Ad 6) další navržená témata na shromáždění  
Odstupující výbor přislíbil pomoc nově zvoleným členům výboru v záležitostech bytového domu. 
 
Odečty bytových vodoměrů (prosinec 2019 až leden 2020) - v této souvislosti se řešila reklamace 
hlavního vodoměru, protože i po výměně bytových vodoměrů na konci roku 2018 rozdíl ve 
spotřebě narůstá. Reklamace byla po přezkoušení hlavního vodoměru certifikovanou zkušebnou 
bohužel zamítnuta. Proto shromáždění přistupuje k realizaci kontrolního odečtu ke dni 
30.6.2020 – každý majitel bytu tedy zašle k uvedenému datu odečet stavu vodoměru (či 
fotografii) novému předsedovi SVJ, na e-mail radek.brychta@seznam.cz. Po provedení 
vyhodnocení se výbor rozhodne o dalším postupu. 
 
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 9.6.2020 
 
Přílohy zápisu: 

 Pozvánka (1 list) 
 Prezenční listina (1 list) 

 
Zapsal:   Ing. Libor Varhaník, odstupující člen výboru SVJOD, 
Zápis ověřili:  Mgr. Miroslav Šoukal, odstupující místopředseda SVJOD. 

Michal Vidlák, DiS., odstupující předseda výboru SVJOD. 
   Bc. Radek Brychta, předseda výboru 

Pavel Molák, místopředseda výboru 
Ing. Vítězslav Jäger, člen výboru 

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

 
 

  …………………………………                                                …………………………         
           Bc. Radek Brychta                                                                      Pavel Molák               
předseda výboru společenství                místopředseda výboru společenství 


