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Zápis z 15. shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného 
domu Poláčkova 5293/13, Jihlava, 15.6.2021. 

 
Schůze shromáždění byla svolána na 15.7.2021 v 19:00 do sklepních prostor bytového 
domu a byla prohlášena za neusnášeníneschopnou, protože bylo přítomno pouze 6 
z 23 možných hlasujících s vlastnickým podílem menším než 50 % (viz přiložený 
seznam přítomných členů). 
Situaci k osobnímu účasti nenapomohla situace s covid 19 epidemií a dle dodatečných 
informací i pozapomnění konaného shromáždění. Dle schválených stanov bylo proto 
přistoupeno k elektronickému hlasování. Vlastníkům SVJOD byly do registrovaných 
emailů rozeslány 24. 6. 2021 pokyny ohledně hlasování. 

 
Protože shromáždění nebylo usnášeníschopné, bylo v úzkém kruhu přítomných 
prodiskutováno, co bylo v pozvánce s tím, že hlasování bude elektronické: 
 
Program shromáždění SVJ: 

1) problémy a nedostatky bytového domu, úspěšné řešení, činnost výboru a správce 
2) schválení účetní uzávěrky – hlasování,  
3) vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2020, 
4) návrh změn výborem,  
5) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu,  
6) další navržená témata na Shromáždění. 

 
Add. 1.:  
Zúčastněnými byly vzneseny body ohledně provádění úklidu a jeho kontrole. Žádné další 
dotazy a připomínky ke stavu bytového domu. 
 
Výbor navrhl pořízení nového čísla popisné a evidenčního a jejich instalaci na bytový dům 
ze strany od hlavní ulice. Předpokládaná částka 700 Kč. 
 
Doplnění popisků jističů vyhřívacích kabelů na střeše s upozorněním na používání a 
vysokou spotřebu. 
 
Návrh výboru na výměnu kontaktů nebo zavedení sdílené databáze především pro případ 
havarijních stavů a nutnosti rychlé reakce zúčastněných. Z důvodu GDPR budou kontakty 
k dispozici u výboru SVJ. Proto i ve vlastním zájmu aktualizujte kontakty u výboru nebo 
správce domu.  
 
V průběhu roku od posledního shromáždění byly provedeny následující revize, 
opravy a rekonstrukce: 
Provedené revize v roce 2020  - kontrola a čištění komínů, kontrola požárního vodovodu, 
kontrola hasicího přístroje, kontrola plynového zařízení, výtahy každé čtvrtletí 
 
Významné body a činnosti v součinnosti se správcem. 
6/2020 – kontrolní odečet vodoměrů z důvodu rozdílů domovního a součtu bytových 
vodoměrů 
7/2020 – odstavení energie dodavatelem energie E.ON 
10/2020 – brigáda za účasti 4 vlastníků bytových jednotek 
10/2020 – výměna žárovek nahlášených správcem domu 
12/2020 – oprava na HUP vycházející z revizní správy 
1/2021 – odečet vodoměrů, potvrzení odchylky domovního a součtu bytových vodoměrů 
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1/2021 – odstranění el., závady ve sklepech č. 2 
1/2021 – zápach plynu bez cílené identifikace, mohlo se jednat o odfuk ventil z HUP 
1/2021 – revize plynových kotlů organizovaná výborem SVJOD 
3/2021 – oprava výtahu a doplnění SIM do komunikátoru 
6/2021 – oprava podpěry přístřešku vstupních dveří, vyčištění střešních svodů, kontrola 
odvětrání půdních prostor a nepřítomnost vosích hnízd a jiných škůdců – bez závad. 
 
Další plánované opravy a investice navržené v součinnosti se správcem 
oprava nebo výměna dvířek HUP/provedeme,  kontrola zatékání do bytů číslo 401. - 406. 
- nebylo k dnešními dni ani po deštivém období připomínkováno od vlastníků bytů, oprava 
SV rohu omítky na úrovni 4. patra, kontrola a oprava fasády JZ přízemí zatékání 2020 – 
lepší technické provedení okapničky, nový doplnění nového chodníku na střechu – 
využívají kominíci + další firmy, výměny žárovek ve společných prostorech, výměna 
zářivek ve sklepních prostorech – mohou majitelé vyměnit, náhradní na vyžádání u 
předsedy výboru nebo předseda po dohodě zajistí. Výmalba opadané omítky a malby – 
chodba schodiště + další. 
 
O plánovaných opravách a investicích bylo hlasováno. 
 
Add. 2.: 
Přehled finančních toků za rok 2020 

Z fondu oprav bylo čerpáno: 

Položka nákladů Fakturované náklady v Kč 

Nákupy materiálu  1 041,80 

Opravy a udržování z FO 13 583,00 

Revize, pojištění, správa 81 317,92 

Dohody o provedení práce 22 873,90 

Daň z úroků 251,60 

Bankovní poplatky 0,00 

Úroky z BÚ – použity k hrazení nákladů, proto záporně - 1 322,14 

Zaokrouhlení – použito k hrazení nákladů, proto záporně -12,01 

Celkem hrazeno z FO 117 733,63 

Zůstatek ve FO převádějící se do následujícího roku je 1 143 994,00 Kč.  

 
O účetní závěrce bylo hlasováno. 
 
Add. 3.: 
Vypořádání přeplatků a nedoplatků vyúčtování 2020 bylo provedeno na přelomu února 
března 2021. Bylo vhozeno do schránek nebo zasláno na e-mail.  
 
Add. 4.: 
Navýšení příspěvku do fondu oprav z důvodu předpokládaných oprav a investic do domu. 
Změna stávající smlouvy se správcem nebo změna osoby správce. 
Rozúčtování opravy GSM komunikátoru výtahu. 
Využití finančních prostředků na účtu do zateplení bytového domu SV a SZ strana. 
 
O návrhu změn bylo hlasováno. 
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Add. 5.:  
Dle platné legislativy musí chodby bytového domu zůstat pro případ požáru, jeho zdolávání 
a evakuaci osob volné v celém profilu. Není dovoleno skladovat jakékoliv hořlavé a 
nehořlavé předměty na chodbách. 
 
!!! Dodržujte noční klid v době od 22. do 6 hod!!! 
Prosíme o dodržování rozpisu služeb úklidu na poschodích. Zejména nájemníci bytů 
úklidy 
neprovádějí – je věcí vlastníka bytu aby úklid zajistil! Rozpis úklidu je vyvěšen na každém 
patře. Po provedení úklidu zaznamenejte toto do podpisového části. 
 
V zimním období Dbejte prosím na dodržování „sněhové pohotovosti“. Nářadí a posyp je 
ve výklenku u sklepních kojí. Žádáme o důslednější zimní údržbu chodníku před hl. 
vchodem, přizemni pavlače. 
 
Okna na pavlačích a na schodišti v příslušném patře se budou umývat jednou ročně. 
Vlastnici či nájemnici jednotlivých bytových jednotek na patře se budou pravidelně střídat. 
Vlastnici či nájemnici v přízemi umyji okna v přízemi schodiště, okna u sklepních kóji a 
provedou úklid (zameteni a vytřeni) společných prostorů sklepních kójí. 
 
Letošní rok mytí oken zajistí obyvatelé bytů č. 103, 201, 301 a 401. Termín myti oken je 
stanoven do konce října 2021. 
 
Oznámit nejpozději do 30 dnů pravdivě změnu počtu osob bydlících v bytě správci a 
zástupci společenství. 
 
Add. 6.:  
Správce domu informoval zúčastněné o problematice dostupnosti náhradních dílů a 
výměny atmosférických kotlů za kondenzační. Legislativou povolené kondenzační kotle 
nemohou být instalovány na současné spalinovody. Je nutno v případě instalace 
kondenzačních kotlů provést úpravy spalinovodů. Správcem předložena cenová nabídka 
jedné firmy s orientační cenou na vyvložkování spalinovodů. 
 
O investici do vyvložkování bylo hlasováno. 
 
Správce apeloval na doplnění chodníku na střechu a přislíbil předložit cenovou nabídku. 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 

http://www.p13.xf.cz/
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Výsledky elektronického hlasování 
 
1) Schválení účetní uzávěrky, rozdělení hospodářského výsledku roku 2020  
schválení účetní uzávěrky – hlasování (souhlasím s účetní závěrkou dle předložených podkladů) 

 

Přehled finančních toků za rok 2020 

Z fondu oprav bylo čerpáno: 

Položka nákladů Fakturované náklady v Kč 

Nákupy materiálu  1 041,80 

Opravy a udržování z FO 13 583,00 

Revize, pojištění, správa 81 317,92 

Dohody o provedení práce 22 873,90 

Daň z úroků 251,60 

Bankovní poplatky 0,00 

Úroky z BÚ – použity k hrazení nákladů, proto záporně - 1 322,14 

Zaokrouhlení – použito k hrazení nákladů, proto záporně -12,01 

Celkem hrazeno z FO 117 733,63 

Zůstatek ve FO převádějící se do následujícího roku je 1 143 994,00 Kč.  

 

Schváleno, 16 hlasů s podílem 67,5 % souhlasilo, 7 hlasů s podílem 32,5 % nesouhlasilo, 0 se 

zdrželo. 

 

 

2) Navýšení příspěvků do „fondu oprav“ 

 

Vzhledem k nutnosti budoucích plánovaných investic a jejich značné nákladovosti navrhuje výbor 

zvýšení poplatku do fondu oprav o 3,- Kč/m2/měsíc na výsledných 18 Kč/m2/měsíc od 1.9.2021. 

Ostatní zálohy (osvětlení, výtah, komín) zůstanou stejné. Budoucí plánované investice ve výši ca. 

2 000 000 Kč jsou – vyvložkování komínových těles při přechodu z turbo kotlů na kondenzační 

kotle a zaizolování SV a SZ strany domu. 

 

Schváleno, 12 hlasů s podílem 51,5 % souhlasilo, 9 hlasů s podílem 39,7 % nesouhlasilo, 2 hlasy 

s podílem 9,2 % se zdržely. 

 

 

3) Schválení investičního plánu a oprav v roce 2021.  

 

V roce 2021 jsou plánovány tyto opravy: 

a) oprava dvířek HUP 

b) oprava omítky SV strana  

c) oprava omítky a klempířských prvků proti zatékání Z strana  

d) pořízení nového chodníku na střechu včetně odborné instalace  

e) výmalba opadané omítky a malby – chodba schodiště + další 

 

Předpokládaná výše nákladů oprav se pohybuje v desítkách tisíc Kč. 

 

Schváleno, 16 hlasů s podílem 67,5 % souhlasilo, 7 hlasů s podílem 32,5 % nesouhlasilo, 0 se 

zdrželo. 
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4) Návrh výboru na změnu obsahu stávající smlouvy se správcem, nebo změnu osoby správce 

za účelem efektivnějšího využití služeb a snížení nákladů. Souhlasíte s návrhem změny? 
 

Předpokládaná úspora 10 000 Kč/rok. 

 

Schváleno, 14 hlasů s podílem 58,3 % souhlasilo, 7 hlasů s podílem 32,5 % nesouhlasilo, 2 hlasy 

s podílem 9,2 % se zdržely. 

 

 

5) Rozůčtování opravy GSM komunikátoru výtahu mezi všechny vlastníky bytových jednotek 1.NP 

– 4. NP hrazeno z fondu oprav, nebo mezi vlastníky 2. NP – 4 NP využívající výtah a hradící zálohy. 

Vlastníci 1. NP nehradí zálohy na výtah z důvodu nevyužívání. Souhlasíte s rozúčtováním mezi 

všechny vlastníky tj. 1. NP – 4. NP a hrazení z fondu oprav? 

 

Neschváleno, 11 hlasů s podílem 47,6 % souhlasilo, 12 hlasů s podílem 52,4 % nesouhlasilo, 0 se 

zdrželo. 

 

 

6) Schválení investice vyvložkování 4 ks komínových těles pro přechod z turbo kotlů na 

kondenzační kotle. Na současné komínová tělesa není možno instalovat kondenzační kotle. 

Předpokládaná investice je 1 000 000 Kč. 

 

Schváleno, 14 hlasů s podílem 59,6 % souhlasilo, 8 hlasů s podílem 36,1 % nesouhlasilo, 1 hlas 

s podílem 4,3 % se zdržel. 

 

 

7) Schválení investice zaizolování severovýchodní a severozápadní strany obvodového zdiva. 

Povede ke snížení tvorby CO2 z vytápění bytů, zdravotní aspekt – snížení tvorby plísní a vlhkých 

zdí, navýšení ceny celé nemovitosti, pohledové zkrášlení. Předpokládaná částka 1 000 000 Kč. 

 

Schváleno, 12 hlasů s podílem 51,1 % souhlasilo, 11 hlasů s podílem 48,9 % nesouhlasilo, 0 se 

zdrželo. 
 
 
 
V Jihlavě dne 28. 7. 2021 
 
Zapsal:  Bc. Radek Brychta, předseda výboru SVOJD, 
Zápis ověřili: Pavel Molák, místopředseda SVOJD. 

Ing. Víťezslav Jäger, člen výboru SVOJD. 
 
…………………………………   ……………………………..         
Bc. Radek Brychta     Pavel Molák 
předseda výboru společenství   místopředseda výboru společenství 
        
 

…………………………….. 
Ing. Víťezslav Jäger 
člen výboru společenství 


