
Zápis č. 3/2014 ze schůze družstva Výstavní 5 a 7 ze dne 22.5.2014 
 
Přítomni:  p. Šeligová, p. Šebelová, p. Baronová, p. Tomek, p. Hájková, p. Puklová,  
  p. Pietras, p. Guňka, p. Heryan (plná moc za paní Heryanovou), p. Hlista,  
  p. Velenská, p. Lauermannová, p. Palaky, p. Mušec, p. Frydryšková, p.  
  Kaděra, p. Strakošová 
 
Omluveni:     p. Stibor – plná moc, p. Dospělová-Zatloukalová – plná moc, p.   
  Lešnovský – plná moc 
 
Nepřítomni:  0 
 
 
Program schůze:  

1. Zahájení schůze 
2. Schválení Stanov družstva za přítomnosti paní notářky 
3. Volba členů nového představenstva 
4. Odměny představenstvu 
5. Schválení účetn uzávěrky za rok 2013 a naložení s hospodářským výsledkem za 

rok 2013 
6. Volná diskuze, připomínky 
7. Závěr 

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

přítomných členů je  17 + 3x plná moc, schůze je tedy usnášeníschopná. Paní 
Strakošová představila zástupkyni společnosti FillReal paní Slowiaczkovou a paní 
notářku.  

 
2. Schválení Stanov družstva, za přítomnosti paní notářky: 

 - Nové stanovy družstva - schváleno jednomyslně. 
 - Souhlas se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. § 777 odst. 5  -    
    schváleno jednomyslně 
 - Souhlas s odvoláním současného statutárního orgánu – předsednictva družstva –    
    schváleno jednomyslně 
 
3. Volba členů nového představenstva: 
 - volba paní Strakošové – schváleno jednomyslně 
 - volba paní Baronové – schváleno jednomyslně 
 - volba paní Hájkové – schváleno jednomyslně 

 
 Představenstvo bylo řádně zvoleno a od dnešního dne (22.5.2014)  běží funkční 
 období 5 let.  

 
4. Odměny představenstvu. 

 Návrh členů družstva:  platba 2x ročně  (červen, prosinec) částka 2499,- hrubého 
 na každého člena představenstva. 



      Hlasování:   
 PRO:   19 (z toho 3x plná moc)  PROTI:   0   ZDRŽELI SE: 2 (z toho 1 plná moc) 
 
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2013 a naložení s hosp. výsledkem za rok 2013: 
 Zisk:    398.186,96 Kč 
      Příjmy:  úroky ze spořícího účtu:  7.360,- Kč 
   plnění od Dalkie – věcné břemeno – DPS -  3.690,- Kč 
   výběr na fond oprav – 422.856,- Kč 
   výběry plateb na daň z nemovitosti, pojištění domu, správu, provoz 
   domu a poplatky za SIPO  
 Výdaje: za opravy – 35.039,- Kč 
   za pojištění domu – 17.677,- Kč 
   daň z nemovitosti – 11.026,- Kč 
   za správu domu a ostatní služby – 49.830,- Kč 
   bankovní poplatky – 2.589,- Kč 
       
 Návrh představenstva:   hospodářský výsledek ve výši 398.186,96 Kč převést do 
 fondu oprav. Návrh byl jednomyslně přijat. 
      
6. Volná diskuse a připomínky: 

 
a) výtahy:  práce na výměně výtahů již začaly  ve vchodě č. 5. 

Předpoklíádané ukončení možná už 25.6.2014.  Ihned po zkušebním provozu 
bude výtah zprovozněn a může se používat, nemusí se čekat na zkolaudování. 
Požádat společnost LiftComp o nabídku pozáručního servisu. 
 

b) dosazení živého plotu:   
Požádat o odstranění starého živého plotu do tvaru U + o odstranění třešně a 
bezu. Jednohlasně odsouhlašeno všemi členy družstva. 

 
c) světla na čidla před vchodovými a zadními dvěřmi: 

Návrh: Přední vchod: světlo vevnitř, čidlo venku - namířit kuželovitě dolů.   
Zadní vchod: světlo i čidlo venku.   Paní Šebelová zajistí cenovou nabídku.  
Hlasování: 
přední vchod:      jednomyslně schváleno 
zadní vchod:       jednomyslně schváleno 
 

d) balkonové příčky a vyzdění balkonu: 
Hlasování:   PRO: 10  + 2xPM          PROTI: 4     ZDRŽELI SE:  3 + 1xPM 
Zasklení balkonu – každý člen na své náklady.   
Požádat firmy o nabídky. 
       

e) Sdělení:   na Finančním řediitelství bylo zjištěno, že od roku 2014 jsou 
osvobozeny od daně příjmy za příležitostnou činnost do výše 30.000,- Kč/rok. 
Jde např. o důchodce, kteří nám vypomáhají s opravami (§ 10 zákona o dani 
z příjmu). 



 
f) p. Šebelová: požádala o mříže na okno do spíže. 
      Hlasování:  jednomyslně odsouhlašeno 

P. Strakošová požádá p. Mikyska, který pro nás vyrábí mříže do sklepů i o 
zhotovení mříží do spíže pro paní Šebelovou (popř. paní Veleckou, bude-li 
mít zájem)        

 
g) seznam členů –  připraven paní Baronovou, chybějící údaje doplněny přímo 
členy družstva na schůzi.  

 
h) P. Heryan navrhl, aby byl úklid společných prostor prováděn cizí osobou 

(firmou). 
       Hlasování:   PRO: 9 + 2x PM     PROTI: 6       ZDRŽELI SE:    2 + 1x PM      
 
i)    Paní Lauermannová dodala kopii smlouvy o převodu členských práv k              
 založení. 

  
 

 
USNESENÍ: 
 
Členové bytového družstva odhlasovali v usnesení všechny výše uvedené body. 
 
PRO:  17 + 3 plné moci,  PROTI: 0,  ZDRŽELI SE:  0 
 
 
 
Zapsala: 
Gabriela Hájková 
 
 


