
ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ 
 
Datum konání:  27. března 2014 /čtvrtek/ v 18:00 
Místo konání:  chodba u 2. nadzemního podlaží domu Dvorského 6, Brno 
 
Přítomno 25 členů společenství viz přezenční listina 
 
Shromáždění je  Usnášeníschopné    25/33  = 76 % 
 
Program shromážd ění:  
 

1) Zahájení  

Jednací řád shromážd ění: 
Doporučeno stanovit pro každé shromáždění jednací řád průběhu shromáždění, který 
by byl každým shromážděním přijat, a podle něhož pak shromáždění jednalo. 
- budeme jednat o každém návrhu samostatně 
- hlasování bude veřejné zvednutím ruky 
- před hlasováním kontrola přítomných –jestli je usnášeníschopné 
- spoluvlastníci mají jeden hlas 
- v případě hlasování PROTI, Zdržel se – budeme požadovat zdůvodnění (často 
dochází k tomu, že nevíte o čem se hlasuje a jaký význam to má pro celé 
společenství, tak jste PROTI schválení nebo se zdržíte hlasování. Nikdo Vám 
nezakazuje se svobodně rozhodnout, ale my ostatní chceme vědět PROČ?) 
 

2) Schválení programu 

Hlasování o programu sch ůze dle stávajících bod ů: 
1) Zahájení  
2) Schválení programu 
3) Hospodaření za rok 2012 
4) Hospodaření za rok 2013  

    5) Příprava podkladů pro vyúčtování služeb roku 2013 
 6) Způsob rozúčtování služeb za rok 2013  

7) Plán oprav a údržby na rok 2014 
8) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí, stav fin. prostředků SVJ  
9) Návrh rozpočtu na rok 2014: 
10) Volba nových členů Výboru Společenství 
11) Volba členů Kontrolní komise 
12) Nezájem vlastníků o dům, rozhodování + zodpovědnost 
13) Změny v Občanském zákoníku - nutnost změn ve stanovách SVJ  
14) Revize, plán revizí 2014 + požárně bezpečnostní prohlídka 
15) Právník 
16) Bytové družstvo – svolat schůzi (likvidace) 
17) Diskuse 

Výsledek hlasování: o programu sch ůze 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: --- ZDRŽEL SE:---. 
 

3) Hospoda ření za rok 2012 

V roce 2012 existuje pouze 28/bytů a 28 vlastníků tj. jednotný podíl na nákladech. 
Jediná možnost jak uzavřít dvojí vedení účetnictví BD a SVJ. Jediná možnost jak 
rozdělit případnou ztrátu mezi všechny vlastníky je stejným dílem. V následujícím roce 
2013 vznikají nové byty a je jiný poměr příspěvků na náklady (jiné metry2). 
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Výsledek  Hospoda ření za rok: 
  2010   2011   2012   2013 
Družstvo  -22 368,15  -1977,57   -12 088,92   ve zpracování 
-zákl. jmění BD  50.000,- 
SVJ  neexistuje  -565,-       0,-      ve zpracování  
Řešením do budoucna je dostatečná tvorba krátkodobých záloh na služby a správu, ale taky 
tvorba záloh na dlouhodobé  časové období (nesprávně Fond oprav). To předpokládá schválení 
zařazení jednotlivých detailnějších položek do vyúčtování nákladů. Toto dle tvrzení správce 
Bekant, nenese žádné dodatečné náklady na zpracování vyúčtování. Každý majitel uvidí 
přehledně co a kolik zaplatil. 
 Závazky SVJ  (neuhrazené faktury na revitalizaci pro FINO) k 31/12/2012 
Fino  1/  458.959,65 
  2/         1.395.164,21 
  3/           438.728,48 
Závazky SVJ  po splatnosti:   žádné 
Závazek na revitalizaci domu - jednorázový vklad  1 60.900,- Kč 
Na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků o revitalizaci bytového domu 
Dvorského 6, Brno a s tím spojené možnosti čerpání dotace z fondu bydlení města Brna, bylo 
požadováno po každém vlastníkovi bytu uhradit částku 160,900,- Kč  nejpozději  do data 10. ledna 
2013, jako příspěvek vlastníka na provedení revitalizace. Všechny finanční prostředky včetně 
dotace města Brna, byly použity na tuto revitalizaci. 
Částka příspěvku jednotlivých vlastníků 160.900,- byla vypočtena všem stejně. Tato částka byla 
vypočtena jako maximální možné plnění při žádosti ostatních vlastníků o úvěr, s ohledem  
na hodnotu celé nemovitosti.  
Hlasování:  o schválení výsledků hospodaření Společenství :Hospodá řský zisk / ztráta   za 
období 2012                       0,00 K č 
 
Hlasování o schválení výsledk ů hospoda ření a účetních výkazech za rok 2012 
Výsledek hlasování:  o schválení výsledk ů hospoda ření Spole čenství za rok 2012  
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Nezahrnutím nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012, které nad rámec smlouvy, za společnost 
ALfacom provedla firma Bekant vznikla pohledáka:  
vyúčtování leden – září 2012     11088,-     
účetnictví leden – září 2012     4080,- 
daňové přiznání za BD 2012  1500,- 

Celkem     16.668,-   
Tato částka bude uhrazena z nevyčerpaných záloh roku 2012  /v předpisu záloh bylo počítáno 
s částkami na vyúčtování služeb/ 
 

4) Hospoda ření za rok 2013 – pr ůběžné výsledky, rok není ješt ě uzavřen 

Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění financování, oprav, údržby  
a změn staveb (modernizace a rekonstrukce) domu Dvorského č.p 28/6. 
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Proběhla kontrola uhrazených a neuhrazených faktur. Snahou výboru je zařadit a vyúčtovat 
všechny náklady v daném účetním období. 
Závazky SVJ  po splatnosti:   žádné 
Závazky jednotlivých vlastník ů k SVJ:   průběžné 
Dluhy na zálohách na náklady k 31/12/2013   
p. Dofková   uhradila dluh  46.865,-   20/09/2013 
p Glöcklová      8.961,-  nutno odsouhlasit odstranění zápisu /účetní dluh- vymazání/ záznam 
neměl být převeden do evidence BEKANT od ALFACOMu. 
Dluh na revitalizaci domu -  jednorázový vklad  160.900,- Kč 
p. Kotková 7.500,-  stav k 31/12/2013    
 
Podrobný přehled bude po vyúčtování služeb a uzavření roku 2013. 
 
Požadavek, aby správce Bekant, bez souhlasu výboru družstva neposílal vyúčtování - nutná 
kontrola položek. Položky k vyúčtování služeb musí obsahovat všechny náklady daného 
období ( i ty které ještě nebyly uhrazeny a vytvořila se pro ně odhadovaná položka 
v účetnictví) jinak nelze zajistit správnou tvorbu záloh na služby pro příští období.  
 
Hlasování, aby správce Bekant bez odsouhlasení výbo ru SVJ neposílal vyú čtování  
a upomínky - nutná kontrola položek 
Výsledek hlasování: BEKANT nebude posílat vyú čtování a upomínky bez odsouhlasení 
výboru SVJ 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Hlasování: o vymazání ú četního dluhu p Glöcklové z evidence u správce Bekant 
p Glöcklová     8.961,- Kč záznam neměl být převeden do evidence BEKANT od ALFACOMu. 
Dle zápisu ze schůze ze dne7/12/2010, se paní Glöcklová odstěhovala 30/11/2010 . 
Výsledek hlasování: o vymazání ú četního dluhu p Glöcklová     8.961,- K č   
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Revitalizace domu 
Požadavek o zaslání všech faktur  uhrazených pro FINO byl dokončen, faktury zkompletovány  
a překontrolovány. Problematika ohledně poslední faktury po datu splatnosti byla vyřešena 
úhradou. Nebyl žádný právní důvod nebo oprávnění k zadržování platby za provedenou práci. 
Případné penále za platbu po splatnosti  260 dnů by šla za všemi spolumajiteli a neměla by 
pozitivní  význam v případném soudním sporu ohledně reklamace dveří. Také bylo zapotřebí 
udělat vstřícný krok k provedení dalších objednaných prací a dokončení revitalizace a ukončení 
spolupráce s firmou FINO.  
Stav  revitalizace aktuálně:  
Výbor SVJ rozhodl o objednání odvodnění na základě akutního stavu, kdy nahromaděná voda 
zatéká do zdiva a podlahy pavlačí, kde po zamrznutí udělá větší škodu než je požadovaná částka 
za odvodnění. Ve výkazu výměr není tato položka účtována. V případě úrazu na ledě, na namrzlé 
pavlači nese povinnost plnění náhrady škody SVJ. Tuto závadu bylo nutné neodkladně odstranit. 
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Cena kterou zaplatil každý majitel za odvodňovače se rovná 297,- Kč. Je to rozhodně menší 
částka než případné náklady na opravu roztrhaného zdiva mrazem. 
 
Výtah  
Hlasování: o instalaci podružného elektrom ěru pro výtah 
Výtah umístněný v našem domě je v samostatné prosklené přístavbě. V provozní dokumentaci je 
požadavek na provozní teplotu tohoto výtahu. Ta je zabezpečena v létě dodatečným větráním a 
v zimě topením. Záměrem instalace dodatečného podružného elektroměru (cena cca 2,500 
včetně práce) pro výtah, je lépe zohlednit náklady na užívání pro ty kteří bydlí v přízemí a výtahem 
nejezdí. Tím by se přenesla část nákladů na byty ve vyšších patrech, což si myslím je vstřícný 
krok pro ty kdo ho nepoužívají. Povinné revize a opravy jsou hrazeny všemi majiteli jak je uvedeno 
v prohlášení vlastníka. Výtah zhodnotil celou nemovitost jako takovou i majitelům přízemí. 
Samostatné vyúčtování elektřiny na provoz výtahu by bylo jako samostatná položka ve vyúčtování 
služeb pro byty od 2 nadzemního podlaží dle počtu osob.  
Výsledek hlasování: o instalaci podružného elektrom ěru pro výtah 
NESCHVÁLENO  – PRO: 6 lidí, PROTI: všichni ostatní, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Výtah servisní smlouva  
Ze zákona bylo potřeba dnem převzetí výtahu do provozu 01/01/2013 zabezpečit servisní smlouvu 
na pravidelné zákonem předepsané kontroly. To se povedlo až v říjnu 2013. 
Konečná cena je 10 512,0 Kč  za rok s DPH. 
 
Výtah komunikátor v kabině výtahu 
Hlasování: o GSM komunikátoru výtahu 
Výsledek hlasování:  instalace GSM komunikátoru výt ahu 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni ostatní, PROTI: 1- Koukalová, ZDRŽEL SE: 2 – Zeman, Hujo. 
 
Revize  
V domě byly rozmístěny samolepky označující únikové cesty a elektrické zařízení dle požadované 
normy. Na vchodových dveřích je samolepka informující o hlídání prostor kamerou. V okolí domu 
je veřejný park a lavičky přímo před vchodem. prosím dbejte na zvýšený výskyt nežádoucích osob 
v našem okolí, a důsledně zavírejte za sebou dveře do domu.  
Každé poschodí má vlastní hlavní vypínač elektřiny. Hlavní vypínač pro celý dům je vpravo  
od vchodu. Manipulace nutná pouze servisní firmou z elektrárny.  
Hlavní uzávěr plynu je před domem vlevo na trávníku za plotem. 
Hlavní uzávěr vody je ve sklepě první dveře vlevo. Klíč je u výboru SVJ a pí Sahajové. 
Uzávěry jednotlivých stupaček jsou volně přístupné z chodby sklepa. Byly zavěšeny tabulky 
s označením uzávěrů vody pro jednotlivé byty. 
 
Pojištění budovy  
Dům je ze zákona pojištěn na celkovou částku 22.800.000,- Kč. Pojištění lze změnit v předstihu, 
před koncem pojistného období. S ohledem na kolaudaci nových bytů, je nutné přehodnotit 
pojistnou částku celého domu. Návrhy na nové pojištění jsou u výboru na vyžádání. Prosíme ty, 
kdo tomu rozumí o pomoc s výběrem vhodné varianty pojištění. 
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Návrh nového pojištění je navýšit celkovou pojistnou částku domu na 27.000.000,-Kč za přibližně 
stejných podmínek.  
Hlasování o navýšení pojistné částky domu/pojišt ění nemovitosti ze zákona  
Výsledek hlasování:  o navýšení pojistné částky domu 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Odpočty vody  
Rozesláním informace e-mailem, o odpočtech vodoměrů byl oznámen všem vlastníkům 
požadavek na umožnění vstupu do bytu dne 17/12/2013. Majitelé bytů číslo 3,5,6,19,31  
neumožnili vstup a ani nenahlásili stav vodoměru k požadovanému datu. Tímto blokují vyúčtování 
celého domu. Je nutné rozhodnout o sankcích (pokuta xx00,- Kč do fondu oprav), pokud 
neumožní majitel vstup do bytu a nenahlásí stav vodoměru minimálně zasláním fotografie s datem 
pořízení a se stavem počítadla, nebo o instalaci vodoměru, které je možno odečítat na dálku.  
Přehled odpočtů vodoměrů. P Beneš ani dodatečně nenahlásil stav a proto je jeho spotřeba 
určena odborným odhadem. 
 
 5) Příprava podklad ů pro vyú čtování služeb roku 2013 

Proběhla kontrola vyúčtování přeplatků a nedoplatků služeb za rok 2012. Všechny položky 
přijatých plateb záloh na náklady běžného roku 2013 byly odsouhlaseny dle výpisu z běžného 
účtu SVJ a dle evidence přijatých záloh s firmou BEKANT k datu 25/09/2013. 
Informace o právní pomoci p ři určení splátkového kalendá ře, nebo p řípadné  blokaci 
majetku / do budoucna řešení nedoplatků/ 
NOZ § 1184 
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky 
toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. 
 

Poskytnuté funkcionářské odměny za rok 2013 
Odměna výboru SVJ  bylo odsouhlaseno na sch ůzi 23/09/2010 na  100 kč na byt. 
Na Schůzi dne 18/07/2013 byl odsouhlasen p řepočet 100 kč /stávajíci byty/ na m2 pro nov ě 
zkolaudované byty. Částka činí 2,50/m2 
Celková částka pro výbor /pro 3 osoby/ činí m ěsíčně  3500,- Kč. Částku je nutno snížit o 
daň  15%. 
 

6) Způsob rozú čtování služeb za rok 2013 - jednotlivé položky k vy účtování  

ROZÚČTOVÁNÍ SE ŘÍDÍ PODLE PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA , PŘÍPADNĚ DLE ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
Rozúčtování  služeb  nutno schválit shromážděním - zaplatit se to musí stejně, budou vidět 
přehledně jednotlivé položky 
 
položka na vyú čtování  Pojištění    m2 vlastníckého podílu 
Hlasování o za řazení nové položky do vyú čtování služeb Pojišt ění 
Výsledek usnesení: rozú čtování – dle m2 vlastníckého podílu 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
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položka na vyú čtování  Úklid    osoby 
Úklid 23/9/2010  30 k č za osobu/ m ěsíc  1300,-/v č. daně, čistící prost ředky z fondu oprav 
hrazeny dle pot řeby pr ůběžně 
Hlasování o rozú čtování úklidu na osoby  
Výsledek usnesení: o rozú čtování úklidu na osoby pro rok 2013  
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 

položka na vyú čtování  Revize   m2 vlastníckého podílu 
Hlasování o rozú čtování revizí na m2 vlastníckého podílu 
Výsledek usnesení: o rozú čtování revizí na m2 vlastníckého podílu 
SCHVÁLENO – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 

Hlasování o  zahrnutí kontroly plynového vedení od HUP po spot řebiče v byt ě  
do povinných revizí. Nutno zp řístupnit byt na výzvu ke kontrole.  
revize plynu  domu  po  plynoměry hradí  z  revizí všichni dle m2 vlastníckého podílu 
revize plynu  od plynoměru po spotřebiče v bytě se provádí ze zákona  1x 3 roky 
Náklady na odstran ění závady od plynoměru po spotřebiče v bytě si uhradí každý sám. 
Výsledek usnesení:  
revize plynu  domu  po  plynoměry hradí  z  revizí všichni dle m2 vlastníckého podílu 
od plynoměru po spotřebiče v bytě rozúčtuje se na jednotlivé byty 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni ostatní, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: Zeman. 
Revize, kontrola a čištění spot řebičů před topnou sezonou je záležitost samotného majitele.  
 

položka na vyú čtování  společná elektřina   m2 vlastníckého podílu 
Hlasování o rozú čtování spole čné elekt řiny na m2 vlastníckého podílu 
Výsledek usnesení: o rozú čtování spole čné elekt řiny na m2 vlastníckého podílu 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni ostatní, PROTI: 4 – Koukalová, Báča, Báňová, Křivánková, 
ZDRŽEL SE: ---. 
 
položka na vyú čtování  poplatky správa /a vyúčtování služeb/ Bekant  
Hlasování o správě a vyúčtování služeb Bekantu    každý byt samostatně 
Výsledek usnesení: o správ ě a vyúčtování služeb Bekantu    každý byt samostatn ě 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
položka na vyú čtování   spalinové cesty 
 ze zákona se uhradí z fondu a rozúčtují se všem  
Povinná ze zákona,  nutno zpřístupnit byt pro kontrolu spalinových cest. (pokud bude revizi 
provádět jiná oprávněná osoba, nutno doložit protokol o revizi výboru SVJ) V případě požáru hradí 
veškerou škodu na domě vlastník, který neprovedl zákonem stanovenou kontrolu + sankce 
pojišťovny. 
 rozúčtována na všechny byty dle m2 všem, nepustil, neplatil – sankce pojišťovna  
Hlasování o spalinových cestách a jeho rozú čtování  
Výsledek usnesení: rozúčtováno na jednotlivé byty kde byla kontrola spalino vých cest 
provedena dle uhrazené faktury  
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
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položka na vyú čtování  vodné stočné     
na každý byt dle odpočtu vodoměru, rozdíl v naměřené hodnotě dle hlavního vodoměru u paty 
domu se rozdělí na všechny. Přemítne se do ceny (vodného a stočného). Pokud vlastník 
neumožní odpočet v bytě a ani nesdělí stav vodoměru k požadovanému datu, bude spotřeba 
stanovena odhadem. 
Hlasování o rozú čtování vody  
Výsledek usnesení: dle odpočtu vodoměru 
SCHVÁLENO – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
položka na vyú čtování  vodoměry výměna   
1 x 4 roky nutno ze zákona vyměnit měřiče na studenou vodu. Uhradí se z fondu a  rozúčtuje 
se na jednotlivé byty podle počtu vodoměrů v bytě. Odchylka - dle prohlášení vlastníka, 
protože některé byty mají jeden a jiné dva vodoměry. 
Hlasování o rozú čtování vodom ěrů 
Výsledek usnesení: na jednotlivé byty podle počtu vodoměrů v bytě 
SCHVÁLENO – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
položka na vyú čtování  Sipo poplatky    
Hlasování o rozú čtování SIPO poplatk ů který platí p řes službu (SIPO)  
Výsledek usnesení: o rozú čtování SIPO poplatk ů, každý byt, který platí p řes službu (SIPO)  
SCHVÁLENO – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
položka na vyú čtování   Fond dlouhodobých záloh   
Příspěvky na opravy a údržbu (Fond dlouhodobých záloh  = nesprávně Fond Oprav)   
tvorba – p říspěvky do fondu dlouh. záloh   dle m2 vlastníckého pod ílu 
zústává nezmen ěna – projednáno 18/07/2013  2,50 na m2 vlastníckého podílu 
čerpání z fondu dlouhodobých záloh jenom na základě rozhodnutí shromáždění –  
na předem stanovenou a schválenou věc.  
Jinak  všechny ostatní opravy p ůjdou do rozú čtovaní b ěžného roku /položka revize/. Nutno 
tvo řit rezervu pro p řípad havárie, a neplati čů, jinak není z čeho hradit b ěžné zálohy na vodu 
a elekt řinu. Z tohoto fondu dlouhodobých záloh lze p řechodn ě využít finan ční prost ředky 
na úhrady, vše se srovná v celkovém ro čním vy ůčtování služeb. 
 
Hlasování o   tvorb ě a použití prost ředků z fondu dlouhodobých záloh  
Výsledek usnesení: čerpání z fondu dlouhodobých záloh jenom na základ ě rozhodnutí 
shromážd ění na p ředem stanovenou a schválenou v ěc. 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 

položk a na vyúčtování  Odměna výboru SVJ  
pro rok 2013 beze změn pro původní byty bylo stanoveno 100,- na byt (3865/141652), pro 
nové byty prěpočteno na m2 vlastníckého podílu 
Výsledek usnesení: Odměna výboru SVJ pro rok 2013 prěpočteno na m2 vlastníckého podílu 
SCHVÁLENO – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
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položka na vyú čtování  Zeleň údržba 
Parcely kolem domu jsou ve vlastnictví některých spolivlastníků domu. 19/9/2011 původní 
vlastníci nesouhlasili s převodem na nové byty, v případě nákladů na údržbu nebudou 
vlastníci bytů ve 4 nadzemním poschodí přispívat. Nutno nastavit rozúčtování na 28 
původních bytů. 
Hlasování o za řazení a rozú čtování položky Zeleň údržba 
Výsledek usnesení: náklady se pod ělí mezi vlastníky (byty 1-28) 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 

Hlasování o nastavení placení záloh 20K č/měsíc na položku zele ň údržba od roku 2014 
Výsledek usnesení: stanovení zálohy pro  vlastníky ( byty 1-28) 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 

7) Plán oprav a údržby na rok 2014, b ěžné opravy a údržby spole čných částí domu 

Hlasování o vým ěne a instalaci nových vodom ěrů 
Vodomery byly instalovány v roce 2009  dle zákona je potřeba je vyměnit po 4 letech.  
Výsledek usnesení: o vým ěne a instalaci nových (ne repasovaných) vodom ěrů  
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Hlasování o tiskárně a nákupu papíru A4  
Výbor společenství nemá k dispozici tiskárnu. Nutno je tisknout a zakládat faktury a jiné 
dokumenty SVJ. 
Hlasování o koupi laserové tiskárny 
Výsledek hlasování: Koup ě laserové tiskárny 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Hlasování při případné havárii a provozních záležitostech možnost disponování výboru do částky 
15 000Kč včetně DPH (s ohledem na výměnu plynovodu, kanalizaci před domem) 
Hlasování o p řípadném disponování výboru finan ční. částkou 15 000K č 
Výsledek hlasování: o disponování výboru do částky 15 000K č včetně DPH 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Bojler úklidová místnost 
Hlasování Bojler na teplou vodu bojler pro úklid požaduje p. Sahajová od 12/3/2013 
Hlasování o nákupu a instalaci bojleru pro pot řeby úklidu 
Výsledek hlasování: o nákupu a instalaci bojleru pr o pot řeby úklidu 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
 
Odměna výboru SVJ pro rok 2014 
dle  NOZ je od 1.1.2014 změna, § 1180 na každou jednotku stejně 
100,- kč na byt měsíčne, celková částka je včetně daně 
Výsledek hlasování:   pro rok 2014  na každý byt 10 0,-/měsíc 
SCHVÁLENO  – PRO: všichni, PROTI: ---, ZDRŽEL SE: ---. 
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Na projednání dalších bodů plánované schůze společenství nedošlo z důvodu pozdní hodiny. 
Z funkce místopředsedy odstupuje pan Nemec, paní Kašpárková také odstoupila z funkce ve 
výboru, proto je zapotřebí nahradit 2 místa ve výboru. K paní Vavrušové se přihlásil pan Tomáš 
Novotný, je ale zapotřebí ještě jedna osoba, aby byl výbor SVJ kompletní.  
Kontrolní komise nebyla také volena. Do kontrolní komise musíme zvolit 3 členy, kteří budou 
zastávat tuto funkci konstruktivně a budou schopni s výborem spolupracovat a podílet se na 
rozhodování ve prospěch všech ostatních členů společenství. 

 
 

Body jednání, které se budou probírat na další sch ůzi spole čenství dne 10/04/2014 

8) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí, stav  finan čních prost ředků  

9) Návrh rozpo čtu na rok 2014: 

10) Volba nových členů Výboru Spole čenství 

11) Volba členů Kontrolní komise 

12) Nezájem vlastník ů o dům, rozhodování + zodpov ědnost 

13) Změny v Ob čanském zákoníku - nutnost zm ěn ve stanovách SVJ  

14) Revize, plán revizí 2014 + požárn ě bezpečnostní prohlídka 

15) Právník 

16) Bytové družstvo – svolat sch ůzi (likvidace) 

17) Diskuse 

18) Usnesení a záv ěr 

 

 

 
 
Zápis sepsala:  Veronika Vavrušová 
 
 
Za výbor  SVJ: Peter Nemec 
 
 

 

 


