
Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 

Zápis z 5. výroční schůze Společenství Sv. Čecha 99, Brno 
Datum konání: 26. 1. 2017 od 17,30 hodin. 

Místo konání: místnost v suterénu bytového domu Sv. Čecha 99 A v Brně. 

Přítomni: dle prezenční listiny a přepočtu dle vlastnických podílů byla schůze usnášeníschopná. 

Řídící schůze: předsedkyně výboru společenství Bronislava Bursáková. 

Program schůze: 1. Zahájení, projednání a schválení programu 

2. Změna názvu SVJ dle NOZ 

3. Změna stanov SVJ dle NOZ 

4. Volba člena výboru SVJ 

5. Výroční zpráva za r. 2016, účetní uzávěrka 

6. Stav fin. prostředků SVJ 

7. Zhodnocení plánu oprav v roce 2016 

8. Plán oprav na r. 2017 

9. Diskuze, závěr. 

Průběh schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

Schůze byla zahájena v 17,30 hodin, řídící schůze byla zvolena Bronislava Bursáková, 

zapisovatelem byl zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila přítomné členy společenství 

s návrhem programu schůze, který byl jednomyslně schválen. 

2. Změna názvu SVJ dle NOZ 

V souladu s novým Občanským zákoníkem byl jednomyslně schválen nový název Společenství 

vlastníků pro dům Sv. Čecha 99, Brno. 

3. Změna stanov SVJ dle NOZ 

V souladu s novým Občanským zákoníkem byly jednomyslně schváleny nové stanovy společenství. 

4. Volba člena výboru SVJ 

Přítomní členové SVJ schválili odvolání Jany Pluháčkové z funkce člena výboru a jednomyslně 

schválili nového člena výboru Ctibora Ondrušku na návrh předsedkyně Bronislavy Bursákové. 

5. Výroční zpráva za r. 2016, účetní uzávěrka 

Marek Polák seznámil přítomné členy společenství s Výroční zprávou za rok 2016. Jeden výtisk 

zprávy bude po schválení vyvěšen v každém vchodu. Součástí zprávy je účetní uzávěrku za rok 

2016. Společenství má finanční prostředky na běžném a spořicím účtu a v pokladně. Společenství 

převádí do roku 2017 prostředky ve výši 237 483,34 Kč. Přítomní vlastníci schválili Výroční zprávu 

za rok 2016 Společenství Sv. Čecha 99, Brno a účetní uzávěrku za rok 2016. 

6. 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 2016. Předsedkyně Bronislava Bursáková 

upozornila na opožděné platby poplatků některých vlastníků, čímž vzniká dlouhodobý dluh. Dále 

upozornila na očekávané výdaje v roce 2017 spojené se změnou stanov, PENB či údržbou domu. 

7. Zhodnocení plánu oprav v roce 2016 

Část prostředků z fondů byla poskytnuta na nákup pozemků. Z plánovaných oprav tak probíhaly jen 

povinné revize, vložkování komínů a drobné opravy. Kvůli průtahům ze strany úřadů nebyla 

dokončena přeložka vody. Nebyla zahájena rekonstrukce elektřiny nebo dokončení soklu domu.  

8. Plán oprav na r. 2017 

Hlavním cílem v roce 2017 je dokončení nové přípojky vody spolu s povinnou výměnou vodoměrů. 

Budou prováděny revize a kontroly dle vyhlášek, případně vložkování nově používaných komínů. 

Dle možností bude zahájena postupná renovace sklepů a kójí, úprava omítek a malba všech 

společných chodeb, úprava rozvodů a elektroinstalace. Přítomní členové navrhli zvážit zateplení 

stropů sklepů, nákup zimních rohoží, seřízení oken a vybavení dveří madly na lepší otevírání. 

9. Diskuze, závěr 

Na závěr přítomní členové diskutovali zejména o úklidu společných prostor a možnostech jeho 

zlepšení. Po zodpovězení všech otázek členů společenství byla schůze ukončena v 18,30 hodin. 


