
1 
 

Zápis č. 1/2020 z členské schůze bytového družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 17.6.2020 
 
Přítomni:  p. Baronová, p. Lauermann, p.Frydryšková, p.Šebelová,  p.Mátzová, p.Pietras,  

p.Guňka, p.Makánová, p.Palaky, p.Vaštylová-PM za p.Kaděrovou,  p.Sochorková-PM 
za p.Stibora 

 
Omluveni:        p. Hájková-PM,  p.Heryanová, p. Nyklová-PM,  p.Mušcová-PM, p.Strakošová-PM,  

p.Tomek, p.Šeligová-PM (dostavila se později) 
 
Neomluveni:  p. Pukl, p.Zatloukalová 
 

1. Zahájení schůze, kontrola usnesení minulé schůze 

2. Seznámení s hospodařením družstva a výsledek za r.2019 

3. Schválení účetní závěrky za r. 2019 

4. Shrnutí událostí od minulé schůze 

5. Vnější kanalizace – nové informace 

6. Navýšení odměny představenstva 

7. Informace pro členy  

8.  Volná diskuze a připomínky  

9. .Závěr, usnesení 

  
 

 

1.Zahájení schůze 

Schůzi zahájila předseda paní Baronová a přivítala přítomné.. Byla provedena prezentace.  

Kontrola usnesení minulé schůze: Účetní závěrka za rok 2018 byla zveřejněna v rejstříku 

Obchodního soudu v Ostravě. Nové představenstvo zahájilo činnost od 23.5.2019. 

 

2. Seznámení s hospodařením družstva a výsledek hospodaření za r.2019:  p.Baronová 

seznámila s hosp. výsledkem za rok 2019: zisk činil 230.932,49, Zdanitelné příjmy byly úroky 

z bank. účtu, nájemné od Veolie,  poplatky za převody,  nezdanitelné příjmy byly příspěvky 

do fondu oprav. Daň z příjmů činila 2.660 Kč. 

Stav financí na běžném účtu k dnešnímu dni činí: 1.144.646 Kč, v pokladně je 1.785 Kč. 

Spořící účet byl zrušen, neboť úroky z něj byly nižší než na běžném účtu.  

V prosinci 2019  proběhla poslední splátka za výtahy ve výši cca 11.520 Kč.  

 

3. Schválení účetní závěrky za r. 2019:  Členská schůze byla seznámena s účetní závěrkou a 

vyzvána k hlasování o schválení účetní závěrky a převedení zisku 230.932,49 na účet 

nerozdělený zisk minulých let: Hlasování o schválení a převedení zisku: 

 

Pro:      16               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

 

4. Shrnutí událostí od minulé schůze. 

V listopadu 2019 byly pokáceny stromy a upraven dvůr (brigáda), navezeny zatím 2 tuny 

strusky. 

V říjnu nainstaloval pan Tomek poslední kameru uprostřed dvora. 
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Bylo vystavěno nové potrubí pro dešťovou kanalizaci před domem vč.jímek . Uhrazeno 

142.109 Kč vč. DPH. Zbývá provést napojení okapových rour na kanalizační vpusti a napojit 

na novou přípojku. 

Výtahy – byly objednány žebříky do výtahů (nově musí být dle norem s elektronickými  

bezpečnostními prvky, aby nedošlo k úrazu při údržbě),  starý žebřík neodpovídá 

bezpečnostním normám, je uveden v závadách, výměnu zatím nelze realizovat-ve výtahové 

šachtě stojí voda. 

Sklepy V5 byly zatopeny vodou, v prosinci 2019 se musely nechat vyčerpat septiky a jímka ve 

sklepě (je zborcená), další čerpání proběhlo v dubnu.  Na omítkách a podlahách ve sklepech 

jsou velké škody, pojišťovna odmítla nahradit – spadá to pod povodeň – na tu nemáme 

pojistku.  

Ve vchodě  č.5 jsou od 11/2019 noví nájemníci v bytě č.6 u p.Zatloukalové – p.Kaloč a 

p.Vokounová s dítětem. 

U paní Kaděrové je prodloužen nájem dcery s rodinou. 

Paní Puklová převedla ve 2/2020 svůj členský podíl na svého vnuka Milana Pukla. Smlouva o 

převodu notářsky ověřena byla předána družstvu a poplatek byl uhrazen. Nový člen je 

povinen dle Stanov u Správy bytů sjednat novou Nájemní smlouvu (zatím neprovedeno). 

Propadlo se víko septiku na dvoře před  V5, zkorodoval  litinový rám, na kterém víko drželo. 

Pan Frydryšek provedl nákup materiálu, zapůjčil svářečku a ve spolupráci s panem 

Lauermannem  provedl navaření nového rámu na poklop. 

 

5. Pokračování prací na kanalizaci. 
Podle nejnovější informace na Magistrátu: Práce na městské kanalizaci začnou 1.7.2020. 

Práce budou postupovat od ul. Zelené k ul. 28. října, celá akce musí skončit 31.10.2020.   

K nám by měli dojít v průběhu srpna – září. V tom období započneme s pracemi na naší 

kanalizaci, termín opětovně projednán s  firmou  Duda Kanalizace. Průběžně budeme 

informovat e-mailem a na nástěnkách. V průběhu prací nebude možné na dvoře parkovat. 

 

6. Navýšení odměny představenstva. 

Vzhledem ke změně zákona o navýšení částky dohody o pracovní činnosti, od které se 

nemusí odvádět pojištění, navrhujeme navýšit odměny představenstva z nynější půlroční  

2.499 na 2.999  Kč,  ročně, tj. 5.998,- Kč na osobu. Z odměn představenstvo hradí telefony, 

benzín, tonery (navíc  vykonává drobnou údržbu a opravy v domech, dohled nad 

dodavatelskými firmami). 

 

Hlasování:  Pro   16       proti    0     zdržel se      0  

 
 

7. Informace pro členy: 
Od ledna již nebude možné platit poplatky, nájem či nedoplatky v hotovosti kvůli zavedení  
EET. Vše jen přes účet. 
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Úklid – byla nám navýšena cena od 2/2020 o 173 Kč měsíčně z důvodu zvýšení minimální 

mzdy. Od března máme novou  paní na úklid.  

Od 3/2020 byla po 6 letech nám navýšila Správa bytů platbu za správu o 242 Kč (o 10 Kč na 

byt měsíčně). 

Pro informaci  - ceny vody oproti loňsku se zvýšily, avšak DPH se snížilo z 21 na 10%, takže 

konečná cena pro nás letos zůstává stejná: 80,67 za m3,   cena tepla se zvedla na 375,30  

Kč/GJ oproti loňsku, kdy bylo 352,70 Kč/GJ bez DPH. DPH se ale snížilo z 15%, na 10%. 

 

Připomenutí povinností členů dle Stanov: 
- V případě stavebních úprav předem oznámit družstvu, formulář k tomu určený 

vyzvednout u předsedy. Případné znečištění společných prostor musí nájemníci 

provádět průběžně a na své náklady.  

- Povinnost hlášení změn, co se týká počtu bydlících osob, změny trvalého pobytu aj.  

- Pronájem bytu – předem družstvu předložit písemnou žádost – nájmy se povolují dle 

Stanov vždy jen na jeden rok.  Pak se musí znovu podat žádost. 

Předsednictvo navrhlo odsouhlasit poplatek za administrativu s vyřízením podnájmu a na 

pokrytí nákladů účtovaných Správou bytů za změnové listy ve výši 1.000 Kč,  v jiných 

družstvech je poplatek běžný.  

Hlasování: Pro       15            Proti        1               Zdržel se       0 

Apel na nájemníky, aby udržovali pořádek a čistotu na dvoře i v domě (papírky, nedopalky, 

znečištěné a poškrábané zdi),  toto vysvětlili i svým dětem,  při stěhování nábytku zajistili 

výtah lepenkou proti poškrábání, veškeré opravy platíme ze svých prostředků. Paní Nyklová 

požádala, zda by se mohly nedopalky neházet do ozdobných květináčů před vchodem 7. 

Neotvírejte cizím osobám – viz brusiči nožů, koledníci atd.   

Auta stavějte v polovině před V5 mírně do šikma (aby se dalo vyjet), od V7 kolmo rovně.  

Na dvoře řádí zase kuna, pan Tomek hlásil, že byla viděna, když mu předtím sežrala kably u 

motoru. 

 

8.  Volná diskuze a připomínky 

Paní Mátzová navrhla vyměnit na pevno zazděné okno do dvora ve vchodě 7 za otvírací okno 

aby se dalo větrat, s čímž ostatní schůzující souhlasili.  Představenstvo zjistí možnosti a cenu. 

Paní Baronová sdělila, že se zrušily webové stránky BD, které máme na Webu zdarma, 

protože se rok do nich nikdo nepřihlásil. Vzhledem k povinnosti je vést, objednáme placenou 

verzi – 28 Kč za měsíc. 

Paní Baronová sdělila, že došlo ke změnám Občanského zákoníku, Zákona o 

obch.korporacích a byt.družstvech a Směrnice o energetické účinnosti.  Z těchto změn budou 
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pro družstvo vyplývat další nové povinnosti, mimo jiné povinnost dálkového odečtu vody a 

tepla, změny ohledně vyúčtování a další. Některé se budou muset zapracovat do Stanov. 

9. Závěr  a usnesení: 

Návrh usnesení z dnešní členské schůze: 

1. Členská schůze rozhodla schválit řádnou účetní závěrku za účetní období r. 2019  se 
ziskem   230 932,49 Kč a tento zisk převést na účet 428 – nerozdělený zisk minulých 
let. 

2. Členská schůze souhlasí s navýšením odměny členů představenstva na 5.998 ročně na 
člena. 

3. Členská schůze schválila poplatek za vyřízení podnájmu na 1.000,- Kč při podání 
žádosti. 

 

Hlasování o usnesení výše uvedených hlasování: 

Pro: 16 Proti: 0     Zdrželi se:     0 

 

 

 

Zapsala: Hana Baronová 

Ostrava,  17.6.2020 


