
Zápis z 2. výroční schůze Společenství Sv. Čecha 99, Brno 
 

Datum konání: 30. 1. 2014 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 64,17 % 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 2013, účetní uzávěrka 

3. Stav finančních prostředků SVJ 

4. Plán oprav a plnění závazku nástavbám v roce 2013, plán oprav na rok 2014 

5. Společné prostory, jejich využití, směrnice č. 3 pro SVJ  

6. Diskuze a závěr 

Průběh schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 
Schůze byla zahájena v 18,00 hodin, řídícím schůze byla 100% přítomných hlasů zvolena Bronislava 

Bursáková, zapisovatelem byl 100% přítomných hlasů zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila 

přítomné členy společenství s návrhem programu schůze, program byl schválen 100% přítomných hlasů. 

2. Výroční zpráva za rok 2013, účetní uzávěrka 
Marek Polák seznámil přítomné členy společenství s Výroční zprávou za rok 2013 Společenství Sv. Čecha 

99, Brno. Jeden výtisk zprávy bude po schválení vyvěšen v každém vchodu. Součástí zprávy je i účetní 

uzávěrku za rok 2013. Společenství má finanční prostředky uloženy na běžném a spořícím účtu a v pokladně. 
Společenství převádí do roku 2014 prostředky ve výši 657 505,88 Kč. Přítomní vlastníci 100% hlasů 

schválili Výroční zprávu za rok 2013 Společenství Sv. Čecha 99, Brno a účetní uzávěrku za rok 2013. 

3. Stav finančních prostředků SVJ 
Se stavem finančních prostředků a se způsobem jejich vynaložení seznámil členy společenství Marek Polák 

v rámci zprávy o účetní uzávěrce za rok 2013. SVJ v roce 2013 vyčerpalo veškeré prostředky vybrané do 

fondu oprav, provozu, úklidu, pojištění i služeb a vrací finanční prostředky složené částí členů společenství 

na nákup pozemků zapůjčené na dofinancování oprav. Prostředky jsou prostřednictvím fondu oprav postupně 

vraceny svému původnímu účelu. Problematika pozemků pod nemovitostí a částí zahrad nebyla dosud 

vyřešena. Přítomní členové SVJ také 100% hlasů schválili výši a způsob poskytování odměn za úklid a práci 

členů výboru společenství. 

4. Plán oprav a plnění závazku nástavbám v roce 2013, plán oprav na rok 2014 
Společenství Sv. Čecha 99, Brno v roce 2013 především pokračovalo v úhradách oprav závadného stavu 

bytů v půdní nástavbě a v úhradách vložkování komínů. V roce 2014 je plánována oprava posledního bytu 

v půdní nástavbě, který je ve vlastnictví bytového družstva. V lednu 2014 bylo přistoupeno k opravě 

schodiště v nástavbě, které již bylo v havarijním stavu. Plán oprav na rok 2014 byl schválen 100% 

přítomných hlasů. Výhledově je v plánu oprava střechy a komínů a renovace sklepů. 

5. Společné prostory, jejich využití, směrnice č. 3 pro SVJ 
Předsedkyně výboru upozornila na nepřípustnost zásahů do společných prostor (fasáda, balkony, chodby, 

střecha, komíny apod.) bez předchozího souhlasu SVJ a nutnost ohlášení velkých oprav bytů, včetně 

následného úklidu společných prostor i okolí domu. V této souvislosti bylo předloženo a schváleno 100% 

přítomných hlasů doplnění směrnice č. 3/2011 DOMOVNÍ ŘÁD. 

6. Diskuze a závěr 
Po zodpovězení všech otázek členů společenství byla schůze ukončena v 19,00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


