
Zápis z výroční schůze Společenství Sv. Čecha 99, Brno 
 
Datum konání: 31. 1. 2013 od 18,00 hodin. 
Místo konání: místnost v suterénu bytového domu Sv. Čecha 99 A v Brně. 
Přítomni: dle prezenční listiny a přepočtu dle vlastnických podílů přítomno 75,90 % členů SVJ – 
schůze byla usnášeníschopná. 
Řídící schůze: předsedkyně výboru společenství Bronislava Bursáková. 
 
Program schůze: 
1. Zahájení, projednání a schválení programu 
2. Výroční zpráva za rok 2012 a zpráva o hospodaření v roce 2012 
3. Stav finančních prostředků společenství 
4. Činnost výboru společenství 
5. Plán oprav v roce 2013, diskuze a závěr 
 
Průběh schůze: 
 
1. Zahájení, projednání a schválení programu 
Schůze byla zahájena v 18,00 hodin, řídícím schůze byla jednomyslně zvolena Bronislava 
Bursáková, zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila přítomné 
členy společenství s návrhem programu schůze, program byl jednomyslně schválen. 
 
2. Výroční zpráva za rok 2012 a zpráva o hospodaření v roce 2012 
Marek Polák seznámil přítomné členy společenství s Výroční zprávou za rok 2012 Společenství   
Sv. Čecha 99, Brno. Jeden výtisk zprávy bude po schválení vyvěšen v každém vchodu. Součástí 
zprávy je i zpráva o hospodaření v roce 2012. Společenství má finanční prostředky uloženy na 
běžném a spořícím účtu a v pokladně. Společenství převádí do roku 2013 prostředky ve výši       
761 832,46 Kč. Přítomní členové družstva jednomyslně schválili Výroční zprávu za rok 2012 

Společenství Sv. Čecha 99, Brno i zprávu o hospodaření v roce 2012. 
 
3. Stav finančních prostředků společenství 
Se stavem finančních prostředků a se způsobem jejich vynaložení seznámil členy společenství 
Marek Polák v rámci zprávy o hospodaření v roce 2012. K 15. lednu 2013, kdy účetně proběhly 
poslední převody do fondů, byl stav prostředků ve fondu oprav 155 836,40 Kč, ve fondu provozu 
24 791,00 Kč a ve fondu pojištění 6 534,00 Kč. Fond služeb byl vyčerpán. Společenství vyčerpalo 
příspěvek města Brna na opravy ve výši 4 343 204,80 Kč v souladu s plánem oprav. Z prostředků 
složených částí členů společenství na nákup pozemků byla se souhlasem členů čerpána částka ve 
výši 379 000,00 Kč na dofinancování oprav. Prostředky jsou prostřednictvím fondu oprav postupně 
vraceny svému původnímu účelu. Problematika pozemků pod nemovitostí a zahradami nebyla zcela 
vyřešena. Část pozemků pod zahradami byla vrácena v restituci vlastníkům z Prahy. Předsedkyně 
výboru společenství Bronislava Bursáková opět informovala členy společenství o výhodnosti plateb 
prostřednictvím SIPO a nutnosti včasného a přesného placení tak, aby platba dorazila na účet 
správce nejpozději k 15. dni v měsíci. 
 
4. Činnost výboru společenství 
Výbor společenství pracoval ve složení: Bronislava Bursáková – předsedkyně výboru, Ing. Marek 
Polák – místopředseda výboru a Miroslav Blovský jako zastupující člen výboru. Výbor společenství 
se aktivně podílel na organizaci a kontrole prováděných oprav, řešil aktuální záležitosti jednotlivých 
členů společenství, převody bytových jednotek, naplňování a čerpání fondů a podobně. Na základě 
plnění svěřených úkolů byl předložen návrh odměn pro členy výboru společenství za činnost v roce 
2012 i jako náhrada osobních nákladů spojených s výkonem funkce: předsedkyně výboru 10 000,00 
Kč, místopředseda výboru a člen výboru 8 000,00 Kč. Návrh odměn byl jednomyslně schválen. 



Předsedkyně výboru společenství Bronislava Bursáková dále poděkovala Miroslavu Blovskému      
a Vladimíru Pakostovi za velký osobní podíl na zdárném průběhu oprav v roce 2012. 
 
5. Plán oprav v roce 2013, diskuze a závěr 
Společenství Sv. Čecha 99, Brno v roce 2013 plánuje pokračovat v opravách závadného stavu bytů 
v půdní nástavbě a úhradách vložkování komínů. Dále jsou v plánu pouze drobné provozní opravy, 
nutné revize dle vyhlášek i nařízení (požární bezpečnost, hydranty, hasicí přístroje, spalinové cesty). 
Následně členové společenství diskutovali o prodeji pozemků a finančních prostředcích vybraných 
k tomuto účelu, o úklidu společných prostor a údržbě pořádku, o využití sklepní místnosti pro 
uskladnění kol, o údržbě a poškozování společného majetku. Předsedkyně výboru upozornila na 
nepřípustnost zásahů do společných prostor (fasáda, balkony, chodby, střecha apod.) bez 
předchozího souhlasu společenství a nutnost ohlášení velké opravy bytů, včetně následného úklidu 
společných prostor i okolí domu.  
 
Po zodpovězení všech otázek členů společenství byla schůze ukončena v 19,00 hodin. 
 
 
Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


