
Zápis ze shromáždění 
Společenství Vinařská 859, Liberec 

 
Datum konání: 28. 02. 2022 
Čas konání: 18:30 hod. 
Místo konání: Společné části bytového domu 
 
Shromáždění je usnášeníschopné. 
 
Program shromáždění 
 
        1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
        2. Organizační záležitosti - záznam z jednání 
        3. Zpráva o hospodaření za rok 2021 - zpráva o činnosti správce za rok 2021 
        4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
        5. Informace o nákladech v roce 2022 
        6. Různé, diskuze, závěr 
 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
 
Pan Hnyk seznámil přítomné s programem a provedl kontrolu usnášeníschopnosti. 
 
2. Organizační záležitosti - záznam z jednání 
 
Pan Hnyk znovu přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zápis ve smyslu stanov společenství 
pořídí on sám. Uvedl také formy prezentace záznamu, a to jeho umístěním ve společných částech 
(nástěnka - písemná) a dále ve sbírce listin veřejného rejstříku a na webových stránkách správce 
(elektronická). 
 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2021 - zpráva o činnosti správce za rok 2021 
 
Pan Hnyk stručně okomentoval a vysvětlil a opsal činnost správce v roce 2021. 
 
4. Schválení účetní závěrky za rok 2021 
 
Pan Hnyk připomněl význam účetní závěrky a jejího schválení. Uvedl místo, kde lze dokumenty 
spojené s účetní závěrkou nalézt. Konstatoval, že struktura předpisu jednotlivých vlastníků, umožňuje 
taxativně vyúčtovat všechny položky, a to zálohy (dlouhodobé i krátkodobé) a zálohy na služby 
spojené s užíváním bytu. Pan Hnyk navrhl zúčastněným, aby účetní závěrku schválili. 
 
Návrh usnesení:  
Shromáždění vlastníků schvaluje účetní závěrku Společenství Vinařská 859, Liberec.  
Začátek: 18:50                                             Konec: 18:51 
Pro: 100 %                Proti: 0 %                     Zdrželo se: 0 %                     
Návrh přijat: Ano 



Zastoupené jednotky: 5 (83,33 %)             Nezastoupené jednotky: 1 (16,67 %) 
 
5. Informace o nákladech v roce 2022 
 
V tomto bodě byli přítomní, panem Hnykem seznámeni s aktuálním stavem dlouhodobých a 
krátkodobých záloh na správu domu a pozemku. Proběhla rekapitulace nákladů spojených s údržbou 
bytového domu za období od 1.1.2022 do termínu jednání. 
 
6. Různé, diskuze, závěr 
 
Přítomní byli seznámeni s rozsahem pojištění bytového domu. Předmětem další diskuze byla údržba 
nemovitosti:  
1) Oprava střechy, kdy realizace byla již dříve dohodnuta s panem Drapákem, IČ 65070666. Pan 
Drapák bude požádán o aktualizaci cenové nabídky. 
2) Oprava hydroizolace bytového domu. Pan Hnyk se dohodl se členem SVJ panem Maškem, že tento 
mu zašle již dříve oslovené firmy. Tento seznam bude doplněn, a to alespoň o jednu další firmu, které 
družstvo následně vyzve k předložení nabídky. 
3) Zajištění revize/výměny/doplnění hasících přístrojů. 
4) Bude provedena kontrola tlakové zkoušky hydrantu/suchovodu. 
 
Návrh usnesení:  
Shromáždění vlastníků schvaluje opravu střechy panem Drapákem, IČ 65070666. 
Začátek: 19:04                                             Konec: 19:05 
Pro: 100 %                Proti: 0 %                     Zdrželo se: 0 %                     
Návrh přijat: Ano 
Zastoupené jednotky: 5 (83,33 %)             Nezastoupené jednotky: 1 (16,67 %) 
 
Shromáždění SVJ bylo ukončeno v 19:15 hod. 
 
Místo konání: Společné části bytového domu 
Den konání: 28. 02. 2022 
 
 
 
 
 
 


		2022-03-29T13:22:14+0200
	Ing. Michal Hnyk




