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Informace k usnesení 1. až 6. 

Usn 1. k ekonomice roků 2017 a 2018 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili Hospodářskou zprávu 

2017, Rozpočet na rok 2018 a Účetní závěrky 2016 a 2017.“ 

(a) Současný stav 

 Hospodářská zpráva 2017 - v červenci 2016 schválilo shromáždění společenství usnesením: 

- č. 3 - výměnu osinkocementového potrubí kanalizace = PROVEDENY VÝMĚNY všech 

vertikálních částí kanalizačního řádu včetně dešťového potrubí; NEPROVEDENA výměna 2 ks 

horizontální potrubí v šachtách, byla provedena OPRAVA v šachtě vchodu 2621. VÝMĚNA bude 

provedena podle dispozic dodavatele včetně instalace zpětné klapky proti hlodavcům.     

- č. 4 - zateplení stropů podzemního podlaží domu = PROVEDENO ZATEPLENÍ stropů velkých 

místností společných prostor vchodů 2620 a 2621. NEPROVEDENO zateplení stropů chodbiček 

a stropů nad kójemi sklepu. ZATEPLENÍ bude provedeno, viz aktuální Usn 4. 

- č. 5 - opravu povrchu a hydroizolace lodžií společných prostor domu = PROVEDENA u nejhorší 

podlahy lodžie vchodu 2621. Podrobně viz aktuální Usn 6. 

- č. 6 natření dřevěných dveří vestibulu, plechů rozvodných skříní a zábradlí i opravu a 

vymalování stěn vstupní haly a schodišť společných prostorů domu = PROVEDENO v plném 

rozsahu 

- č. 8 - instalaci odkalovacích ventilů do potrubí vodovodního řádu TUV = PROVEDENO v plném 

rozsahu 

Shora uvedené akce, které nebyly v plném rozsahu realizovány, budou provedeny v průběhu let 2018 

až 2020 

 Rozpočet na rok 2018 - obsahuje: č. 4 zateplení velkých místností; č. 6 malování stěn a natření 

konstrukcí; běžné výdaje a výnosy Fondu oprav O a Správního fondu 

 Účetní závěrky 2016 a 2017 - týkají se SVJ jakožto neziskového právního subjektu a jsou zpracovány 

v souladu s  právními předpisy, připraveny ke schválení a předání do Sbírky listin rejstříku SVJ.    

(b) Řešení stavu 

 seznámení se členů společenství s Hospodářskou zprávou 2017 resp. Rozpočtem na rok 2018 resp. 

Účetními závěrkami 2016 a 2017 v listinné podobě u předsedy výboru společenství, nebo v e-

podobě, které jsou vyvěšeny na stránkách společenství www.svjujezu.cz 

 k tomu heslo pro přístupu k uvedenému obdrží členové od člena výboru Ing. PONČÍKA Milana  

 schválení předmětných zpráv shromážděním společenství do 15. srpna 2018 včetně. 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit Hospodářskou zprávou 2017 resp. Rozpočtem na rok 2018 

resp. Účetní závěrky 2016 a 2017. 

Usn 2. k odměnám členům výboru 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání schválili každoroční úhrnnou částku 

ve výši 20.000,- Kč hrubého pro výbor, jako odměnu za jejich soustavnou činnost ve prospěch 

Společenství včetně činností konaných mimo povinnosti člena statutárního orgánu. Rozdělení 

úhrnné částky mez jednotlivé členy výboru je v kompetenci předsedy výboru Společenství.“ 

  

http://www.svjujezu.cz/
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(a) Současný stav 

 nově ustanovený právně a věcně odpovědný výbor společenství v srpnu 2015 do konce roku 2016 

neměl za svou práci žádnou odměnu 

 v roce 2017 se schválením Rozpočtu 2017 byla schválena i odměna pro členy výboru v celkové částce 

20.000,- Kč hrubého na kalendářní rok 

 částka byla předsedou výboru rozdělena a výborem schválena takto: 8.000,- Kč hrubého na 

kalendářní rok 2017 předseda výboru Ing. DIEN Martin; resp. 6.000,- Kč hrubého na rok 2017 

místopředseda výboru p. WEIDISCH Martin; resp. 5.000,- Kč hrubého na rok 2017 pro člena výboru 

Ing. PONČÍKA Milana; resp. 1.000,- Kč na rok 2017 pro člena výboru p. MATUNÁKA Jozefa. 

 z uvedeného byla hrubá měsíční odměna pro členy výboru: 665,- Kč hrubého na měsíc Ing. DIEN 

Martin; resp. 500,- Kč hrubého na měsíc p. WEIDISCH Martin; resp. 415,- Kč hrubého na měsíc 

Ing. PONČÍK Milan; resp. 83,- Kč hrubého na měsíc p. MATUNÁK Josef. 

 z měsíčních odměn byly odvedeny daně a zdravotní pojištění dle právních předpisů     

 v roce 2018 nebyla vyplacena odměna členům výboru, i když trvale pracují ve prospěch společenství 

nad rámec svých funkčních povinností např. Ing. PONČÍK Milan je správcem webových stránek 

společenství; p. WEIDISCH vede hospodářskou agendu, pokladnu, výběrová řízení; p. MATUNÁK Jozef 

pravidelná kontrola stavu technických zařízení domu a stavu společných prostor. Výčet působnosti 

členů výboru viz „Výbor Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci“.   

(b) Řešení stavu 

 ponechat každoroční úhrnnou částku ve výši 20.000,- Kč pro členy výboru po dobu působnosti 

současného výboru a to od roku 2018 až do roku 2020 včetně 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit navržené odměňování výboru společenství 

Usn 3. k ochraně osobních údajů 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání vzali na vědomí znění „Prohlášení“ 

se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Společenství v rozsahu vykazování osobních 

údajů dle platných právních předpisů při činnostech Společenství.“ 

(a) Současný stav 

 osobní údaje vlastníků jednotek i jejich nájemců resp. členů společenství i nečlenů, jsou vedeny jak 

v e-dokumentaci případně v papírové formě a to 

 identifikační a adresní údaje - oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa 

trvalého případně přechodného bydliště, doručovací adresa nebo jiná kontaktní adresa 

 elektronické kontaktní údaje - telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, číslo BÚ 

 dle právních předpisů jsou osobní údaje použity v např. Evidenční list jednotky; Plná moc zastupování 

při hlasování; Bankovní operace např. měsíčních zálohy, příspěvky, vypořádání přeplatků či 

nedoplatků 

 dle platných právních předpisů společenství nemá souhlas člena společenství se zpracováním 

osobních údajů  

(b) Řešení stavu 

 předání každému členu společenství listinnou nebo e-formu „Prohlášení“  

 seznámení se každého člena společenství s obdrženým „Prohlášením“ 

 podepsání „Prohlášení“ každým členem společenství a jeho předání společenství 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor žádá každého člena společenství podepsat předmětné „Prohlášení“.  
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Usn 4. k zateplení stropu sklepních prostor i stropů nad kójemi 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání vzali na vědomí informaci o rozsahu 

přípravy sklepních prostor pro zateplení 1. podzemního podlaží tj. stropů chodby a stropů nad 

kójemi a zavázali se, že na výzvu člena výboru, neprodleně samostatně či v součinnosti 

s technikem domu odstraní nadstavby nad užívanou kójí a to včetně vyklizení předmětné kóje 

dle potřeb dodavatele zateplení. Zároveň souhlasí s instalací automatického osvětlení každé 

kóje pro její osvětlení při vstupu do dané kóje, v chodbách event. místnostech 1. podzemního 

podlaží a schodišť domu.“ 

(a) Současný stav 

 na přelomu roků 2017/2018 byla provedena první etapa zateplení stropů 1. podzemního podlaží 

domu u velkých přístupných místností společných prostor 

 technologie zateplení - montáž stropních konstrukcí a uchycení sádrokartonových desek; vyplnění 

prostoru mezi deskami a stropem tepelnou izolací; vyplnění průduchů v místnostech a chodbách 

tepelnou izolací a jejich uzavření plechem 

 celkem je zatepleno 184,72 m2      

 zbývá ještě zateplit stropy sklepní chodby cca 71,3 m2 a plochu stropů nad jednotlivými kójemi cca 60 

m2 

 k zateplení stropů nad jednotlivými kójemi je nutné demontovat zábrany/nadstavby na ohraničujících 

pletivech kóje a přiměřeně vyklidit sklep pro možnost montáže stropních konstrukcí nad kójí  

 ruční rozsvěcování světel společných prostor např. chodeb, místností 1. podzemního podlaží a 

schodišť domu je příčinou zbytečného svícení a spotřeby elektrické energie po zapomenutém vypnutí 

osvětlení. 

(b) Řešení stavu 

 demontáž zábran/nadstaveb nad kójemi 

 přiměřeně uvolnit/vystěhovat prostor kóje před montáží stropních konstrukcí 

 zateplit stropy sklepní chodby a stropů nad jednotlivými kójemi 

 instalovat automatického osvětlení v kójích pro jejich osvětlení při vstupu do dané kóje 

 instalovat automatické osvětlení v chodbách event. v místnostech 1. podzemního podlaží společných 

prostor 

 instalovat automatické osvětlení na schodištích společných prostor domu  

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům schválit přípravu prostor po zateplení a instalaci automatického osvětlení. 

Usn 5. k problematice úprav, rekonstrukcí v jednotkách domu 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání vzali na vědomí, že jsou povinni 

písemně oznámit či nechat schválit každou úpravu, rekonstrukci, modernizaci jednotky domu 

zasahující společné části domu jako např. nosné i nenosné příčky domu výboru Společenství. Po 

předchozí výzvě každý vlastník jednotky umožní předsedovi a místopředsedovy výboru 

Společenství provést dokumentační rekognoskaci stavu jednotky se zaměřením na její stav po 

v minulosti provedených rekonstrukcích, modernizacích či jiných úpravách jednotky.“ 

(a) Současný stav 

 bývalí i současný vlastníci jednotek provádějí úpravy, rekonstrukci svých jednotek 

 dle platných právních předpisů, např. Stanov Společenství; Občanského zákoníku; Stavebního zákona, 

musí vlastník provádějící úpravy, rekonstrukci jednotky oznámit toto správci domu tj. výboru 
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společenství. Před úpravami a rekonstrukcemi, kterých součástí jsou, např. nosní příčky domu, musí 

být zohledněn i stav vedlejších jednotek  

 Společenství jednotek nemá zdokumentované úpravy a rekonstrukce jednotek minulého období 

 předseda výboru písemně požádal Stavební úřad v Žatci o vydání projektové dokumentace k domu 

společenství 

 vznik požadavků vlastníků na úpravy a rekonstrukce jednotek, které zasahují do nosných a nenosných 

příček domu 

(b) Řešení stavu 

 provést bez zbytečného odkladu rekognoskaci stavu jednotek domu pověřenými členy výboru 

společenství v souladu s právními předpisy  

 vlastník jednotky je povinen před úpravami a rekonstrukcemi své jednotky toto oznámit výboru 

společenství, zejména předsedovi výboru a poté se řídit domluveným postupem 

 zajištění kopie projektové dokumentace k domu společenství pro potřeby společenství 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit usnesení k úpravám, rekonstrukcím jednotek  

Usn 6. k problematice opravy podlah lodžií domu 

„Vlastníci jednotek Společenství rozhodnutím mimo zasedání vzali na vědomí informaci 

o provedení opravy podlahy vzorové lodžie společných prostor ve vchodě 2621 a zároveň ti 

z vlastníků jednotek, kteří vlastní lodžii, vzali na vědomí výzvu výboru k prohlídce vzorové 

opravy podlahy předmětné lodžie s cílem možnosti objednat si opravu podlahy u jimi vlastněné 

lodžie za přispění finanční dotace z Fondu oprav Společenství.“  

(a) Současný stav 

 vlastníci jednotek usnesením Usn. 5 z července 2016 schválili opravu povrchu lodžií společných 

prostor domu  

 byla vybrána lodžie s nejvíce poškozeným povrchem podlahy - vchod 2621 v druhém mezipatru  

 byla provedena vzorová oprava povrchu podlahy lodžie 

 další lodžie budou opraveny po uplynutí zkušebního období kvality provedené opravy vzorové lodžie 

(b) Řešení stavu 

 po uplynutí zkušebního období = podzim + zima 2018 a jaro + léto 2019, vyhodnotit stav kvality 

opravené podlahy vzorové lodžie 

 v případě bezvadného stavu kvality opravené podlahy vzorové lodžie vchodu 2621 provést opravu 

zbylých pěti lodžií společných prostor domu vchodů 2620 a 2621 

 vyzvat vlastníky jednotek, kteří vlastní lodžie aby provedli prohlídku vzorové lodžie vchodu 2621 pro 

jejich rozhodnutí, zda si chtějí nechat opravit jejich vlastní lodžie 

 poskytnou finanční dotaci z Fondu oprav vlastníku jednotky, v případě že se vlastník jednotky 

rozhodne pro opravu podlahy jeho lodžie, a analogicky kompenzovat finanční dotací vlastníka 

jednotky bez lodžie či vlastníka jednotky neopravené lodžie. 

(c) Rozhodnutí výboru 

Výbor doporučuje členům Společenství schválit usnesení k opravám podlah lodžií domu 

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na předsedu výboru Společenství Ing. DIENA Martina 


