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Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 
381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava, konaného dne 7. dubna 2019. 

 
Schůze shromáždění byla zahájena v 19:00 předsedou výboru, paní Žáčkovou, a byla prohlášena 
za usnášeníschopnou, protože bylo přítomna většina majitelů s vlastnickým podílem 66,42 % (viz 
přiložený seznam přítomných členů). 
 
Na členské schůzi mělo být postupováno dle následujícího programu z pozvánky na 
shromáždění: 
 

1) zateplení nemovitosti – informace o průběhu a stavu situace, pozván projektant zateplení; 
2) problémy a nedostatky bytového domu, činnost výboru a správce atd.; 
3) schválení účetní uzávěrky – hlasování; 
4) informace o vypořádání přeplatků a nedoplatků – možnost předat č. účtu pro vrácení 

přeplatku osobně; 
5) výběr bankovní instituce pro poskytnutí úvěru v potřebné výši – hlasování; 
6) výměna jističů ve společných prostorách – hlasování, 
7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu  
8) další navržená témata na Shromáždění  

 
Body na jednání společenství: 
 
ad 1) zateplení nemovitosti – informace o průběhu a stavu situace, pozván projektant 
zateplení; 
 
Zástupce zpracovatele projektu Ing. Bohutínský přijal pozvání představit projekt a zodpovědět 
dotazy majitelů bytů. Byly diskutovány barva fasády (šedá se žlutými částmi tak, aby zapadlo do 
okolí), vzhled balkónů (betonové, zkosené rohy pro zajištění dostatečného osvětlení bytu), střešní 
konstrukce (sedlová střecha s nejdelší zárukou). 
V průběhu představování projektu se ozývaly hlasy, které požadovaly přistavení kontaineru na 
náklady SVJ pro vyklizení sklepů tak, jak tomu bylo za předchozího vedení SVJ. Z tohoto důvodu 
shromáždění zahájilo mimořádné hlasování: 
 
Hlasování č. 1 - souhlasím s přistavením kontaineru na odpad na náklady SVJ:  

-     Pro:  21,61 % 
- Proti: 78,39 % 
- Zdržel se hlasování: 0 % 

NÁVRH ZAMÍTNUT 
 
Většinou vlastníků bylo konstatováno, že každý vlastník si musí na své náklady zajistit odvoz 
nepotřebného zařízení své domácnosti do sběrného dvora (např. oslovením rodiny či specializované 
firmy). Není důvod, aby ostatní vlastníci hradili pouze několika majitelů odklízení nadbytečného 
materiálu. Z tohoto důvodu již nebude kontainer přistavován a hrazen ze společných financí všech 
členů SVJ. 
 
Dále byla panem Grundzou vyslovena pochybnost nad kvalitou projektové dokumentace dodané 
projekční firmou (prováděl konzultaci se stavebním inženýrem). Pan Grunzda byl vyzván, aby 
veškeré nejasnosti a pochybnosti nad projektem konzultoval detailně se zpracovatelem projektu 
tak, aby se situace vyjasnila a chybné části projektu byly opraveny. Dále byla diskutována nutnost 
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odstranění betonového zábradlí na lodžiích přiléhajících k rohovým sousedícím bytům (důvodem 
je přerušení tepelného mostu v konstrukci po zateplení). 
Po zodpovězení obecných dotazů bylo panu Ing. Bohutínskému poděkováno za návštěvu a ten 
opustil shromáždění. 
 
ad 2) problémy a nedostatky bytového domu, činnost výboru a správce atd.; 
O tomto bodě již bylo částečně diskutováno během představení projektové dokumentace. 
 
Ad 3) schválení účetní uzávěrky – hlasování;  
Byla předložena kompletní účetní uzávěrka, všichni vlastníci do ní mohli nahlédnout. 
 
Stav peněžních prostředků k 31.12.2018:  
Běžný: 2 387 851,56 Kč 
 
Pokladna: 0,00 Kč 
 
Celkem: 2 387 851,56 Kč 
 
 
Hlasování č. 2 - souhlasím s účetní uzávěrkou dle předložených podkladů 

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

 
NÁVRH SCHVÁLEN 
 
 
Ad 4) informace o vypořádání přeplatků a nedoplatků – možnost předat č. účtu pro vrácení 
přeplatku osobně; 
 
Informace o vrácení přeplatku - Společenství vlastníků jednotek obytného domu Jarní 
381/24, 382/26, 383/28, 384/30, Jihlava 
Případné zdůvodněné reklamace přeplatku na vyúčtování byly podávány u správce budovy, který 
zpracoval vyúčtování za rok 2018) v termínech dle pokynů na vyúčtování do 5.4.2019.  
 
Přeplatek bude vrácen převodem na Váš účet uvedený na vyúčtování po 8.4.2019.  
Kdo hradí SIPEM, číslo účtu, prosíme, zašlete e-mailem na spravaBD@centrum.cz nebo 
členům výboru spolu s posledními 4mi číslicemi ze spojovacího čísla SIPO pro ověření). 
Příklad e-mailu: Zasílám číslo účtu pro vrácení přeplatku SVJ Jarní 24-28: 1234567890/0800, 

číslo SIPA xxxxxx9077. Děkuji. Za byt č. 1, Novák  
 
Nedoplatek, prosíme, uhraďte převodem na účet SVJOD (číslo účtu ČSOB: číslo účtu 
247273414/0300 a VS je číslo bytu uvedené výše, zpráva pro příjemce je příjmení vlastníka bytu) 
po 8.4.2019 (ne dříve, protože v případě oprávněnosti některé reklamace se mohou částky ve 
vyúčtování změnit všem vlastníkům!). Děkujeme za pochopení. 
 
Někteří vlastníci předali svá čísla účtu osobně. 
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Ad 5) výběr bankovní instituce pro poskytnutí úvěru v potřebné výši – hlasování; 
K tomuto bodu na shromáždění nedošlo, proto bude vybrána nejvýhodnější bankovní instituce pro 
poskytnutí úvěru na základě vysoutěžené ceny. 
 
 
Ad 6) výměna jističů ve společných prostorách – hlasování, 
Je možnost snížit rezervovaný příkon snížením hodnoty hlavních jističů před elektroměry ve 
společných prostorách – návratnost pro SVJ cca 4 roky. Jako výhodné se jeví při případné 
modernizaci bytů (tj. zavedení 3 fázového proudu pro připojení např. indukční desky) převést 
rezervovaný příkon majitelům, kteří by o to požádali – bylo by nutné hromadně. Prodiskutujeme 
na dalším shromáždění, protože k diskuzi o tomto tématu nedošlo. 
 
 
ad 7) seznámení členů SVJ s důležitými body Stanov a Domovního řádu 
Dle domovního řádu je povinen každý vlastník zajistit úklid a to jak vlastními silami, nebo najatou 
firmou. Protože se tak v některých případech neděje, paní předsedkyně vyjádřila potřebu zanést 
formulace o úklidu do stanov domu. Tím se stanou právně vymahatelné. Vlastníci odmítli hlasovat 
o návrhu stanov bez jednoznačného textu. Proto dalo za úkol předložit nový návrh stanov na 
dalším shromáždění. 
Důrazně apelujeme na majitele bytů, aby zajistili provádění úklidu chodeb v termínech, které na ně 
připadají. Majitelé bytu zodpovídají za provedení úklidu v řádném termínu i pokud byt pronajímají, 
či není obydlen. Nechť úklid provedou sami, nebo ať se domluví se sousedem případně s odbornou 
firmou, která za ně úklid může za úplatu provést. Předejdou tak zbytečným rozbrojům v domě – 
UDRŽUJME POŘÁDEK A ČISTOTU, VŽDYŤ TU VŠICHNI CHCEME ŽÍT JAKO LIDÉ! 
 
  
ad 8) další navržená témata na Shromáždění  
V současné době SVJ nemá problém s žádným dlužníkem, oba dlužníci z minulosti své závazky 
pravidelně splácí – jeden dobrovolně po 1000 Kč měsíčně (zde by měl být dluh doplacen během 
prvního pololetí 2019 - zbývá k 31.12.2018 celkem 4 437 Kč) a druhý na základě exekuce vedené 
JUDr. Sárovou (úhrada dluhu během několika následujících let – zbývá k 31.12.2018 celkem 
48 612,20 Kč). 
 
Byla připomenuta nutnost výměny indikátorů spotřeby tepla, bude řešeno opětovně a objednáno až 
po zjištění výše úvěru na revitalizaci domu. 
 
Magistrát města Jihlavy opakovaně žádá vlastníky bytů, aby nebyly odhazovány nedopalky od 
cigaret z balkónů! 
 
 
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 Jarní 24-30, Jihlava na 

adrese: http://www.j24.xf.cz, 
- kontaktujte nás osobně. 

   Pozn.: Nepodepsané nebo vulgární vzkazy nebudou akceptovány. 
 
 
Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu a jsou k nahlédnutí u předsedy výboru společenství.  
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V Jihlavě dne 8. 4. 2019 
 
Zapsala:  Ludmila Žáčková, předseda výboru SVOJD. 
Zápis ověřili:  Martin Padrta, místopředseda výboru SVOJD. 

Ivo Fischer, člen výboru SVOJD 
Karel Grundza, člen výboru SVOJD 

 
 
 
…………………………………                                                     …………………………         
           Ludmila Žáčková                                                                           Martin Padrta 
   předseda výboru společenství                    místopředseda výboru společenství 
 
 
 
…………………………………                                                      …………………………         
              Ivo Fischer                                                                  Karel Grundza                    
člen výboru společenství                                        člen výboru společenství 


