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Zápis č. 1/2019 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 13.5.2019 
 
Přítomni:  p. Strakošová, p. Baronová, p. Hájková,  p. Makánová,  p. Jiří Šeliga (PM) , p. Frydryšková, p. 

Šebelová, p. Puklová, p. Nyklová, , p. Palaky, p. Guňková, p. Lauermann, p. Kaděrová 
 
Omluveni:        p. Heryanová, Mátzová, p. Pietras, p. Mušcová, p. Stibor 
 
Neomluveni:  p. Zatloukalová, p. Tomek 
 

Program schůze:  
1. Zahájení schůze, kontrola usnesení minulé schůze 
2. Seznámení s hospodařením družstva a schválení úč. závěrky za rok 2018 
3. Zpráva o kanalizaci 
4. Shrnutí událostí od minulé schůze:  
5. Volba nového představenstva 
6. Volná diskuze a připomínky  
7. Závěr, usnesení 
 ============================================================= 
 

1. Zahájení schůze 
 

Kontrola usnesení minulé schůze: 
 

- Úprava předpisů nájmů od 1.1.2019 – bylo provedeno. Dodatečně budou upraveny drobné chyby, které 
jsme zjistili a oznámili na správu bytů (např. nesedí počet osob u některých bytů za výtahy ). Bude 
opraveno a srovnáno ve vyúčtování. 

 
- Topoly, které měly být skáceny budou skáceny až příští rok (z důvodu liknavosti ČEZu.) 

 

- Kameru doprostřed parkoviště dosud pan Tomek nenamontoval – tento bod zatím zůstává neuzavřen. 
 

- Dosud není opraven zámek u schránky Guňkových – pokud budou chtít vyměnit za úplatu, nechť oznámí 
paní Baronové. 

 
 

2. Seznámení s hospodařením družstva – p. Baronová předložila členům k nahlédnutí výdaje družstva od 
minulé schůze, stav financí.  

 
Informace o zvýšení ceny topení a vodného-stočného pro rok 2019: teplo o 26,57 za GJ a stálý plat o 
1.022 Kč/měsíčně s DPH. Voda zdražila o 3,41 za m3. 
 
Správa bytů nám zpracovala účetní závěrku za rok 2018. 
Zisk činí 336.340,90 Kč a tento se převede na účet “428 – nerozdělený zisk minulých let”. Účetní 
závěrka bude zveřejněna na Obchodním rejstříku. 
 
Hlasovaní  o účetní závěrce za rok 2018: 
PRO :    13                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 
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3. Zpráva o kanalizaci 
Znovu jsme museli žádat o prodloužení smluv s Magistrátem a Úřadem města Mor.Ovy a Přívozu, 
protože Město s opravami městské kanalizace nezačalo včas a naše uzavřené smlouvy, které se 
přikládaly  ke stavebnímu povolení vypršely. 
Dodavatel, kterého jsme vybrali na výstavbu naší kanalizace (Jiří Duda) mezitím svou firmu prodal 
novému majiteli. Z toho vyplynula nutnost uzavřít smlouvu novou, s novým majitelem – Kanalizace Duda 
s.r.o.  
Dodavatel veřejné kanalizace firma KR Ostrava již započal své práce na ul. Výstavní, pani Baronová jej 
kontaktovala a domluvila schůzku s naším dodavatelem na kontrolním dnu, aby se dohodli na dalších 
krocích.  
Práce na ulici Výstavní před našim domem by měly začít začátkem června 2019. Velmi pravděpodobně 
nebudeme moct jezdit do našeho dvora a parkovat tam. Pokud někdo odjíždí na dovolenou, je potřeba 
aby své auto ze dvora odvezl a přeparkoval na jiné místo !!! 
Jakmile bude představenstvo znát přesný termín, bude členy družstva informovat. 
Je potřeba před započetím prací vyklidit sklepy: p. Nyklová, p. Lauerman,  p. Strakošová. Termín: do 
konce května 2019. 

 
4. Shrnutí událostí od minulé schůze: 

 
- Kácení stromů letos nebude – viz bod č. 1 výše 

 
- ČEZu jsme předali ovladač od brány (vyžádali si jej kvůli přístupu na jejich pozemek). 

Zatím k pronájmu pozemku od ČEZu nepřišly žádné informace.  
 

- Dle  nové informace ze Správy bytů je elektřina  rozpočítávána společně za oba vchody, tedy ne jak bylo 
řečeno na minulé schůzi.  Čili nemusíme nic přeúčtovávat, solidárně platíme všichni i za bránu i za 
kamery. 

 
5. Volba nového představenstva 

 
22.5.2019 končí pětileté volební období stávajícího představenstva. Je nutné tedy odvolat stávající a 
zvolit nové představenstvo, na dalších 5 let. 
 
Hlasování o odvolání stávajícího představenstva ve složení: 
Markéta Strakošová – předseda představenstva  Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se  0 
Hana Baronová – 1. místopředseda představenstva  Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se  0 
Gabriela Hájková – 2. místopředseda představenstva  Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se  0 
 
Návrhy na nové představenstvo. 
Hana Baronová      Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se  0 
Mgr. Igor Lauermann     Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se  0 
Hana Frydryšková     Hlasování:  ano   13      ne   0     zdržel  se 0 

  
 Funkce si nové představenstvo zvolí na schůzi představenstva. 
 

6. Volná diskuse, připomínky 
- Zamykání dveří po 20 hodině – byli přištiženi feťáci ve vchodě 7 (před cca 2 týdny) !!  Poučit I své děti, 

aby nepouštěli domácím telefonem nikoho, koho neznají !! 
Důsledně zamykat oba vchody po 20h.  
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- p. Baronová:  na půdě ve vchodu č. 5 je puklina v podlaze, asi větší než byla. Dům zřejmě pracuje. Bylo by 
dobré pozvat statika. Pan Lauermann se nabídl, že statika zajistí. 
Hlasovaní  o poptáni statika a provedeni kontroly do doby než začne kanalizace: 
PRO :    13                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 
 

- p. Nyklová: paní Matzová kontaktovala některé sousedy s dotazem, kdo by byl pro převod bytů do 
osobního vlastnictví.  
Paní Baronová I paní Strakošová vysvětlily členům družstva, přítomným na schůzi, výhody a nevýhody 
převodu do os. Vlastnictví. Členové družstva vyjádřili souhlas s tím, že převod do os. vlastnictví má 
spoustu nevýhod a s převodem nesouhlasí. 
 

- p. Šebelová -  od vánoc bublá záchod, ani po vývozu septiku se to nezlepšilo.  Ostatní sousedé, bydlící v 
přízemí problém nemají.   Ve středu přijdou z kanalizační firmy, paní Baronová se poptá, zda-li by mohli 
prohlédnout záchod paní Šebelové.  
 

- p. Strakošová – máme novou firmu na servis výtahu – NovaLift , protože společnost LiftComp 
zkrachovala. 
Žádáme nájemníky, aby v případě poruchy výtahů volali hned na servis (kontakty na nástěnkách) a 
nahlásili to rovněž představenstvu. 

 
 

7. Závěr  a usnesení: 
Členská schůze rozhodla schválit řádnou účetní závěrku za účetní období r. 2018  se ziskem   336 340,90 
Kč a tento zisk převést na účet “428 – nerozdělený zisk minulých let”. 
 
Členská schůze odvolala dosavadní představenstvo z důvodu ukončení volebního období ve složení: 
Markéta Strakošová 
Hana Baronová 
Gabriela Hájková 
 
Členská schůze zvolila nové představenstvo družstva, které zahájí působnost  od 23.5.2019 ve složení:  
Hana Baronová   
Mgr.Igor Lauermann   
Hana Frydryšková  
 
 
Hlasovaní  o usnesení výše uvedených hlasování: 
PRO :    13                 PROTI:       0             ZDRŽELI SE:    0 

 
 
 

Zapsala:   Gabriela Hájková 
Ostrava    13.5.2019 


