
Zápis č. 1/2014 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 13.3.2014 

 
Přítomni:  p. Šebelová, p. Baronová, p. Dospělová, p. Hájková, p. Hlista, p. Kaděra,  

  p. Mušec, p. Puklová, p. Pietras, p. Guňka, p. Heryan, p. Palaky,   

  p. Frydryšková, p. Strakošová, p. Šeligová  

 

Omluveni:     p. Hejmala, p. Pallai-Sawková 

 

Nepřítomni:  p. Tomek, p. Stibor, p. Lešnovský 

 

 

Program schůze:  

1. Zahájení schůze 

2. Seznámení s financemi družstva 

3. Úprava stanov družstva v souvislosti se změnou nového občanského zákoníku a 

zákona o obchodních společnostech a družstvech 

4. Zřízení internetových stránek (dle nové legislativy) 

5. Měřiče tepla – nutná výměna 

6. Termín zahájení a ukončení výměny výtahů 

7. Protipožární opatření – požární revize 

8. Volná diskuze a připomínky 

 

1. Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Strakošová a konstatovala, že 

počet přítomných členů je 15, družstvo je tedy usnášeníschopné. 

 

2.  Paní Baronová seznámila členy družstva s financemi družstva:  

      Stav pokladny:          2.107,- Kč 

      Stav běžného účtu:      134.883,- Kč 

 Stav spořícího účtu:     1.074.000,- Kč 

   

      Seznámila s výdaji BD od minulé členské schůze. Největší položky byly: 

- Zaplacena záloha na výměnu výtahů – 850.179,- Kč. 

- Zaplacení odstranění komínů,oprava střechy a vikýře, zateplení a elektřina 

sklepy – cca 467.000,- Kč. 

 

3.  Úprava stanov družstva v souvislosti se změnou nového občanského 

 zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech 

 

 Do 30.6.2014 je nutno předložit nové Stanovy do sbírky listin OR. 

Možnost výběru: a) pro malé  bytové  družstvo (do 50-ti bytů) = 1 předseda, žádní 

místopředsedové, b) pro velké bytové družstvo = předseda představenstva + 2 

místopředsedové.   

Návrh stanov (s tříčlenným statutárním orgánem je k dispozici v mailové schránce 

bytového družstva. 

 

 Dotazy na Fillreal: 



- můžeme mít stanovy pro malé byt. družstvo a současně tříčlennný 

statutární orgán? 

- jaké jsou stanovy pro byty v osobním vlastnictví – jsou stejné jako pro 

BD? 

- co hrozí, pokud se  nevyloučí členství právnických osob ve stanovách 

(pronájmy bytů - ošetřit ve stanovách) 

- zástava podílu v družstvu - co je tím myšleno (omezí to možnost 

hypotéky?..) 

- do stanov přidat článek o postizích pro členy družstva, kteří narušují 

prostředí v domě a omezují ostatní nájemníky (kouření ve výtahu, na 

chodbách), kteří nespolupracují při opravách domu, apod.  

  

 Nutná konzultace s FillReal,  pak pozvat zástupce FillReal  na členskou schůzi,  

 seznámit všechny členy se změnou stanov. 

Fillreal byl požádán o kompletní servis od zpracování stanov až po jejich vložení 

do sbírky listin. 

 

4.  Zřízení internetových stránek (dle nové legislativy) 
     BD je dle nového zákona povinno zřídit internetové stránky.  

Pan Kaděra zjistí u majitele firmy Banan.cz cenu za vytvoření webových stránek 

a cenu za roční/měsíční provoz.  

 Možnost zřízení internetových stránek zdarma  prověří p. Hlista. 

 

5.  Měřiče tepla – projednání montáže měřičů v bytech 
Dle  zákona 318/2012 Sb.o hospodaření energií je nutno vyměnit měřiče tepla do 

konce roku 2014. 

Diskuse -  pan Palaky - nutno zjistit u FillReal zda-li je montáž skutečně nutná a 

co se stane, když se neuskuteční – jaké jsou pokuty. 

 

Předběžná cenová nabídka na instalaci měřičů (nechala zpracovat p. Baronová): 

- zařízení se namontuje na topení (každý radiátor v bytě) = 4 měříče na byt. 

Rádiové měření. Celková částka na družstvo cca 42 tis, vč. DPH. Cena za odečty     

      228,- Kč/byt.  

  Diskuse - nutno zjistit životnost měřičů, cenu za případnou výměnu, ocejchování. 

 

 Dalkia instalovala zařízení u paty domu – ekvitermní regulace . 

Paní Baronová požádá Dalkii k 31.10.2014 o snížení stálé platby, když byly 

zaizolovány stropy a trubky ve sklepě. 

 Nutno zkontrolovat letošní vyúčtování tepla, zda-li se projevilo snížení částky 

 základní sazby (žádost p. Strakošové z loňského roku).  

  

6.  Termín zahájení a ukončení výměny výtahů: 

     Smlouva sepsaná, záloha zaplacená.  

 Oficiální termín začátku výměny: 19.5.2014. (pokud půjde, budeme žádat o 

 dřívejší začátek). 

 Oficiální termín ukončení výměny: 30.6.2014. 



 Výtahy nebudou 4 týdny v provozu.  

 

7.  Požární revize – protipožární opatření 

     Nutno zjistit u FillReal co k tomu potřebujeme – hasící přístroje, směrnice... 

 následně požádat FillReal o zajištění revize. 

 

    Revize elektro a revize hromosvodu proběhne v roce 2015. 

 

  8. Volná diskuze a připomínky: 

 

 - zjistit více informací o dotacích na zateplení domu  

 - zjistit možnost zateplení (zakrytí) diletační spáry mezi dvěmi vchody – úspora         

  tepla 

- zajistit mříže a síta do sklepa (jemné mříže) do všech oken kvůli větrání proti      

               hlodavcům 

 - pan Stibor - odvoz vozíku ze dvora (pro byt místo pro jedno auto) 

 - p. Dospělová zažádala o možnost dlouhodobého pronájmu svého bytu  

- byt p. Sawkové je v soudním zadržení . Soudní  předvolání na 18.4. – za BD      

  se zúčastní předsedkyně družstva paní Strakošová  

- stížnost členů družstva na velkým hluk z bytu p. Sawkové – ve večerních            

  hodinách i během dne (křík, pláč, zřejmě domácí násilí..), dveře bytu paní     

  Sawkové zaházené hlínou 

- dveře předního vchodu č. 7 – zalomený zámek – nechat opravit, kontrola zámku                     

  i u vchodu č. 5  

- p. Stibor odmítl připravit sklep tak, aby mohlo být provedeno zateplení stropu       

  v jeho sklepě,  strop je v těchto místech zateplen jen částečně 

 

 

 

USNESENÍ: 

 

Členové bytového družstva odhlasovali: 

- pronájem bytu paní .Dospělová – PRO: 15,  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE:  0 

- objednání mříží do sklepa do částky 30 tis Kč.:  PRO: 15,  PROTI: 0,  ZDRŽELI 

SE:  0 

 

Další schůze bytového družstva proběhne v dubnu 2014 – schválení stanov, schválení 

roční účetní závěrky, volba nového předsednictva. 

 

Zapsala: 

Gabriela Hájková 

 

 

 

 


