
Pozvánka 
Výbor svolává na pondělí 16. dubna 2018 od 18 hod. 

řádné shromáždění členů SVJ (sušárna) s tímto programem: 
 

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

2) Zpráva (výboru) o činnosti SVJ od posledního shromáždění 

3) Hospodaření SVJ 

a) zpráva o hospodaření a správě domu (HaSD) a vyúčt. služeb za r. 2017 

b) projednání a schválení účetní závěrky SVJ za rok 2017 – hlasování 

c) upřesnění či doplnění plánu HaSD 2018 

• nákup a instalace vodoměrů SV a TUV - hlasování 

• návrh na instalaci kamer (vchod, vestibul ...) – hlasování 

4) Různé 

a) provoz výtahu, uložení kol, úklid, zabezpečení věcí v sušárně  ...    

b) vystoupení členů k neřešeným otázkám společenství, ost. informace 

5) Usnesení, závěr 
 

informace k obsahu programu:  
 

ad 3) výbor zpracoval a předkládá dle stanov ke schválení účetní závěrku za rok 2017, kde je 
popsán výsledek hospodaření roku 2017, kompletní vyúčtování (služeb) za rok 2017 bude 
předáno vlastníkům před zahájením shromáždění, (je možno předem zaslat mailem ...)  

Do Plánu HaSD na rok 2018 bude třeba zapracovat nákup a instalaci (nových – dle 
hlasování čl. SVJ) měřidel vody v bytech. Jedná se o částku cca 2,5 tis. Kč za byt, úhrada by 
byla provedena z dlouhodobé zálohy. Vzhledem k tomu, že s repasovanými byly v posledních 
letech problémy, navrhuje výbor osadit měřidla nová. 

Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku (2x rozbité dveře) výbor zaregistroval návrh na 
instalaci kamer u vchodu (a u výtahu). Protože se jedná se o poměrně složitou problematiku o 
bude provedeno pouze rámcové hlasování a v případě kladné odezvy bude následovat detailní 
seznámení včetně písemného souhlasu (ochrana os. dat ...) 
  
V případě neúčasti je možno názor na projednávané body sdělit prostřednictvím jiné pověřené 
osoby (k prezentaci a hlasování je nutné písemné zmocnění).   
 
Podklady pro jednání budou průběžně k dispozici u čl. výboru, na informační tabuli i webu. 
 

http://www.svjtabor.cz/ mail:  videnska2776@ svjtabor.cz 

http://www.svjtabor.cz/


 
 

Náklady správy domu SVJ v r. 2017 
 

Náklady na služby v r. 2017 

     Spotřeba materiálu 1 158 
 

Teplo 347 270 
Opravy a udržování 3 822 

 
Rozúčtování tepla 5 518 

Revize-výtah, has. přístr. 17 530 
 

Voda 205 868 
Ostatní služby 32 462 

 
Elektrická energie 11 793 

Odměny výboru 49 536 
 

TV poplatky 38 556 
ZdrP členů stat. orgánů 4 464 

 
Revize sporáků 950 

Poplatky KB 3 774 
 

Součet 609 955 
Pojištění domu 18 356 

 
    

Náklady celkem 131 102 
 

Přijaté zálohy celkem 1 027 008 
Počet podílů 20 584 

 
Náklady -609 955 

Částka na 1 podíl 6,369 
 

Částka k vrácení 417 053 

     Podíl nákladů v.r.2017 na byt. jednotky  
   

   
Úvěr k 31.12.2017 

Byt A - 716  4 560 
 

(splaceno 30 splátek z celkových 234) 
Byt B - 429 2 732 

 
Celkem s úroky Zbývá cca 

Byt C - 712 4 535 
 

5 734 708 4 999 500  
Byt D - 716 4 560 

   
     Stav příspěvků na správu domu 

   
     Zůstatek k 31.12.2016 382 883 

   Přijaté zálohy v r.2017 247 008 
   Náklady r. 2017 -131 102 
   převedeno do r. 2018 498 789 
   

     Podíl "rezervy" dle byt. jednotek k 31.12.2017 
   

     Byt A 17 351 
   Byt B 10 391 
   Byt C 17 256 
   Byt D 17 351 
   

     Pozn. Údaje v Kč jsou zaokrouhleny, přesné položky jsou k dispozici v úč.dokladech a úč. sestavách   
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