
Zápis č. 2/2014 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 13.5.2014 
 
Přítomni:  p. Velecká, p. Šebelová, p. Baronová,  p. Hájková,  p. Kaděra,  p. Puklová, 
  p. Pietras, p. Guňka, p. Heryan, p. Palaky, p. Frydryšková, p. Strakošová,   
  p. Lauermannová, p. Tomek 
 
Omluveni:     p. Hlista, p. Stibor 
 
Nepřítomni:  p. Mušec, p. Lešnovský, p. Dospělová-Zatloukalová, p. Šeligová 
 
 
Program schůze:  

1. Zahájení schůze 
2. Představení nových členů družstva 
3. Projednání délky funčního období stávajícího předsednictva po schválení nových 

stanov a v souvislosti se změnami nového Občanského zákoníku 
4. Seznámení přítomných s povinnostmi vyplývajícími z nových stanov 
5. Sdělení k měřičům tepla 
6. Dluhy za nájem 
7. Stanovení poplatku za převod družstevního podílu 
8. Sdělení k výrobě sít a mříží do sklepních oken 
9. Seznámení s novými webovými stránkami 
10. Sdělení k vyúčtování služeb za rok 2013 – nutnost navýšení záloh 
11. Informace o placených službách pro družstvo 
12. Volná diskuze, připomínky 
13. Závěr 

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

přítomných členů je  14, schůze je tedy usnášeníschopná. 
 

2. Představení nových členů družstva: 
 Paní Lauermannová – místo paní Pallai-Sawkové 
  Paní Velecká – místo pana Hejmaly 
 Nutnost dodat kopii nájemní smlouvy (paní Lauermannová) a kopii smlouvy o 
 převodu družstevních práv (paní Velecká). 

 
3. Funkční období dle nových stanov - 5 let. Návrh stávajícího předsednictva 
 družstva :  předsednictvo je ochotno pokračovat ve funkcích ve stejném složení, 
 ale pouze na období do 15.3.2016 (3 roky od začátku zvolení),  pak 
 hromadně odstoupí. Členové, přítomni na této schůzi toto rozhodnutí 
 akceptovali a zavázali se zvolit poté nové představenstvo.  
 Odměna představenstvu –  nutno zjistit výši, která nepodléhá zdanění. Výše 
 odměny se dohodne na schůzi dne 22.5.2014. 
 
4. Paní Baronová seznámila členy s nejdůležitějšími body nových stanov. Tento 

dokument bude umístěn na webových stránkách družstva. 



 Stanovy budou oficiálně odsouhlašeny na schůzi 22.5.2014. Na této schůzi je 
 nutná účast všech členů družstva, plné moci jsou k dispozici u p. Baronové.  
 
5. Sdělení k měřičům tepla 
 Vyhláška o povinnosti instalace měřičů tepla by měla být vydána v průběhu 
 roku 2014. Fillreal nás včas upozorní. V předstihu byly poptány paní Baronovou 
 firmy na instalaci – čekáme na zaslání nabídek. 
 
6. Dluhy za nájem 
 Pan Lešnovský má opakované prodlevy s placením nájmu, stále není vše 
 uhrazeno. Návrh: poslat panu Lešnovskému písemné upozornění na porušování 
 stanov družstva. 
 
7. Stanovení administrativního poplatku družstvu za převod družstevního podílu či 

přijetí nového člena družstva. 
 Návrh: 1000,- Kč. (místo původních 250,- Kč).  
 
8. Sdělení k výrobě sít a mříží do sklepních oken 
 Síta a mříže na sklepní okna se vyrábí – prozatím na okna v přední části domu, 
 namontují se do konce června. Síta a mříže budou otestovány a pak se 
 rozhodneme, zda-li je necháme vyrábět i na okna do dvora. 
 Pro montáž je potřeba zpřístupnit sklepy – informace bude vyvěšena na 
 nástěnkách. 
 
9. Seznámení s novými web stránkami 
 Byly zřízeny web stránky družstva: www.bdvystavni5a7.wz.cz 
  Na těchto stránkách budou průběžně vyvěšovány veškeré důležité informace: 
 pozvánky na schůze, zápisy ze schůzí, stanovy družstva, apod.  
 
10. Sdělení k vyúčtování služeb za rok 2013 – nutnost navýšení záloh 
 Při nedoplatku za roční vyúčtování služeb 2000,- Kč a více budou měsíční zálohy 
 člena družstva automaticky navýšeny Fillrealem. Písemné potvrzení bude 
 následně zasláno členu družstva Fillrealem. 
 
11. Informace o placených službách pro družstvo: 
 Fillreal je schopen nám zajistit vše, co nyní zajišťuje předsednictvo (výběry 
 dodavatelů, objednávání oprav, přípravu schůzí, vedení web stránek, stavební 
 dozor, uzavírání smluv, apod.), ale pouze za úhradu  - cena je odvislá od množství 
 požadovaných úkonů. Odhad dle rozsahu práce letošního roku – cca 7000,- 
 Kč/měsíc + DPH = cca 100 tis Kč za rok, což by znamenalo navýšení měsíčních 
 poplatků o cca 400,- Kč/měsíc/byt. 

 
      12. Volná diskuse, připomínky: 

 - p. Palaky navrhuje, aby další investice družstva byla plynový kotel k vytápění, 
 z důvodu vysokých měsíčních částek za teplo 



 - zvážit změnu správce – jinou společnost, která by nám nabídla širší a kvalitnější 
 služby 
 - ořezání kaštanů, třešně, bezu kvůli světlu a teplu– podat žádost na Město 
 - p. Šebelová požádala o zajištění  doplnění živého plotu – poslat žádost na Město 
 - na příští schůzi nutno doplnit chybějící údaje do seznamu členů 
 - požární revize – objednáno u společnosti Redcock – zaurgovat je 
 - energetické štítky, nutnost instalace na domě do konce roku 2015 
 - p. Šebelová navrhla instalaci čidloveho světla před přední  i zadni vchody 
 - poptat firmu Liftcomp na vyzdění příček mezi balkony, v rámci akce výměny 
 výtahů. Příčky by měly být z lehkych materialů, které nezatíží nosnost. 

 - členové mají povinnost oznámit jakoukoli změnu (jména, trv. bydliště, kontaktní 
 adresu, apod.) do 15-ti dnů od změny. 

- od pondeli 19.5. 2015 začnou práce spojené s výměnou výtahů. Výtahy na 
Výstavní 5 nepojedou již od 20.5.2014 a na Výstavní 7 od 26.5.2014y, ukončení 
prací je dohodnuto na 30.6.2014.   
Firma Liftcomp bude mít zpřístupněnu místnost ve sklepě k uchovávání 
materiálů, dostanou dvě sady klíčů a pokud to bude možné i kódy ke vstupním 
dveřím (budou vytvořeny speciální, pro každý vchod).  

 
 

 
USNESENÍ: 
 
Členové bytového družstva odhlasovali: 
1. Administrativní poplatek družstvu za administraci při převodu práv či při vstupu 

nového člena do družstva – 1000,- Kč. 
      PRO: 14,  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE:  0 
2. Vložení  článku o „odměnách představenstvu“ do nových stanov. Výše bude 

dohodnuta na příští schůzi.   PRO: 14,  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE:  0 
3. Souhlas se zasláním písemného upozornění panu Lešnovskému na porušování 

stanov – opakující se dluh na nájemném 
      PRO: 14,  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE:  0 
 
 
 
 
Další schůze Bytového družstva proběhne dne 22.5.2014. Účast všech členů 
družstva NUTNÁ! 
 
 
 
 
Zapsala: 
Gabriela Hájková 
 
 


