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Zápis z domovní sch ůze majitel ů bytů v bytovém dom ě  

Nad Jihlávkou 5064/6 ze dne 12. 05. 2015 
 
 

 Na domovní chůzi se projednávaly následující body: 
 

• seznámení se závěrečnou zprávou o hospodaření společenství vlastníků bytového domu – 

souhrnné informace přednesl místopředseda SVJOD. Všichni byli informování, že kdokoliv 

z majitelů bytů má možnost si tyto doklady a zprávy prohlédnout a seznámit se s nimi. Vše je 

uloženo u předsedy SVJOD. Ve vyúčtování služeb za minulý rok bude vráceno 31.383,- Kč. 

Na nedoplatcích bude vybráno 23.484,- Kč. Na bankovním účtu + spořicím účtu společenství k 

31.12.2014 bylo 436.514,71 Kč, v pokladně bylo 3.493,00 Kč. Bližší popis hospodaření 

společenství byl poslán mailem dne 3.5.2015 předsedou SVJOD. Pokud do 30.4.2015 nebudou 

připomínky k vyúčtování, budou přeplatky vyplaceny přímo na bankovní účty jednotlivých 

majitelů. Nedoplatky musí být zaplaceny do 31.5.2015 na účet společenství (86-

2756850207/0100). U platby zadejte variabilní symbol, který je uveden u částky nedoplatku ve 

vašem vyúčtování. Variabilní symbol představuje číslo bytu nebo pořadové číslo parkového 

stání. 

Dejte si pozor na situaci, když máte přeplatek za byt a nedoplatek za parkové stání. 

Přeplatek za byt vám bude vrácen v celé výši a na vás je zaplatit celý nedoplatek za 

parkové stání.  

• Byly zodpovězeny dotazy týkající se zprávy hospodaření společenství vlastníků jednotek. 

• Byla odsouhlasena roční uzávěrka za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku 2014 – 

schválení bylo 10 hlasy, proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů.  

• Přítomní majitelé byli seznámeni s problémy s bytem č.12, který nyní vlastní BYT STUDIO 

a.s. potažmo S.O.K. stavební, s.r.o.. Počátkem dubna z komory vedle ložnice provedli průraz 

do odvětrávací šachty vedle výtahové šachty, čímž protiprávně narušili zeď společných prostor 

bez vědomí představenstva SVJOD. Byl podán podnět k šetření na stavebním úřadě Magistrátu 

města Jihlavy. Stavební úřad zjistil, že příčka komory je silná pouze 5 cm. Dále bez vědomí 

představenstva SVJOD začali provádět opravy zvukové izolace výtahové šachty z odvětrávací 

šachty. 

• Reklamace balkónů na konci minulého roku je zatím bez odezvy BYT STUDIA a.s. Pan Horák 

sdělil předsedovi SVJOD, že s jejich právničkou jednali o reklamaci minulý týden. Odpověď 

by měla dostat naše právnička. Nechápeme, proč řeší reklamaci přes právníky. 

• Úklid parkových stání proběhne až po opravě podlah v parkových stáních v domě Nad 

Jihlávkou 8, protože máme společný vjezd a je velmi pravděpodobné, že se do naší části bude 

šířit stavební prach. S předsedkyní SVJOD Nad Jihlávkou 8 bylo dohodnuto, že nechá 

vybudovat nějakou zástěnu (těžký textilní závěs nebo igelitovou zábranu) na předělu 

parkových stání, aby se k nám stavební prach co nejméně šířil. 

• Na nástěnce bude vyvěšen rozpis pro jarní úklid. Každý majitel si vybere nějaký úkol, který 

mu bude vyhovovat. Všem děkuji za příkladný úklid v minulém roce. 
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Domovní schůze se zúčastnilo 10 majitelů bytů, což je 60,59 % hlasů majitelů. Schůze 

byla usnášení schopná. 

 

……………………………………….     .………………………………. 

 místopředseda společenství předseda společenství 

 

V Jihlavě dne 14. 05. 2015 


