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Zápis z domovní schůze majitelů bytů v bytovém domě  
Nad Jihlávkou 5064/6 ze dne 04. 05. 2017 

 
 
 Na domovní chůzi se projednávaly následující body: 
 

 seznámení se závěrečnou zprávou o hospodaření společenství vlastníků bytového domu – 

souhrnné informace přednesl Karel Stejskal. 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 

pana Stejskala. Ve vyúčtování služeb za minulý rok bude vráceno 16.005,- Kč. Na 

nedoplatcích bude vybráno 60.369,- Kč. Na bankovním účtu + spořicím účtu společenství k 31. 

12. 2016 bylo 782.625,08 Kč, v pokladně bylo 9363,00 Kč. Jelikož nebyly připomínky k 

vyúčtování, budou přeplatky vyplaceny přímo na bankovní účty jednotlivých majitelů po 15. 

dubnu 2017. Nedoplatky musí být zaplaceny do 31. května 2017 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.  

 Byla odsouhlasena roční uzávěrka za rok 2016 a rozdělení hospodářského výsledku 2016 – 

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

 Úklid parkových stání v našem BD6 a v BD8 je objednán na 20. 4. 2017 

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

mu bude vyhovovat. Po dohodě na schůzce je tento úklid čistě dobrovolný. Všem děkuji za 

úklid v našem domě v minulém roce. 

 

Domovní schůze se zúčastnilo 10 majitelů bytů, což je 58,66 % hlasů majitelů. Schůze 

byla usnášení schopná. 

 
……………………………………….     .………………………………. 

 místopředseda společenství předseda společenství 

 

V Jihlavě dne 06. 04. 2017 


