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Zápis z členské schůze BD Výstavní 5 a 7 ze dne 22.6.2021 

Program: 

1. Zahájení schůze, kontrola usnesení z minulé schůze 

2. Seznámení s hospodařením družstva a hosp. výsledek za r. 2020 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

4. Shrnutí události od minulé schůze v 06/2020 

5. Informace o parkovacích kartách 

6. Informace o konečném řešení úpravy dvora a uzavření nájemní smlouvy s ČEZ a.s., 

informace o zápisu služebnosti (věcných břemen) 

7. Uzavření dohod o podnájmu parkovacích míst  

8. Výměny vodoměrů 

9. Návrh změny u odměn představenstva 

10. Volná diskuse a připomínky 

11. Závěr, usnesení 

 

 

1. Zahájení, kontrola usnesení z minulé schůze 

Schůzi zahájila předsedkyně Hana Baronová a přivítala přítomné. 

Byla provedena prezentace. Přítomných bylo 14, z toho 2 PM, omluvených 3, nedostavili se 

3. Usnesení z minulé schůze – nebyly žádné body ke kontrole. 

 

2.  Seznámení s hospodařením družstva a hosp. výsledek za r.2020 

P. Baronová seznámila členy se stavem financí: na běžném účtu je 

k dnešnímu dni činí: 677.199  Kč, v pokladně je 1.711,-Kč. Jediný větší výdaj družstva se 

týkal stavby vnější kanalizace, původní rozpočet byl 739.596 s DPH, konečná cena po 

navýšení byla 882.005 Kč,  navýšení o 142.409 za vícepráce. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2020: zisk činil 251.988,10 – z toho nezdanitelné příjmy byly 

příspěvky do fondu oprav, zdanitelné příjmy byly úroky z bank. účtu, nájemné od Veolie,  

poplatky za převody. Daň z příjmů činila 2.660 Kč, byla v termínu uhrazena. 

 

3. Schválení účetní závěrky za r. 2020 

Členská schůze byla seznámena s účetní závěrkou a vyzvána k hlasování o schválení účetní 

závěrky a převedení zisku 251.988,10 Kč na účet nerozdělený zisk minulých let. Účetní 

závěrka se musí zveřejnit na stránkách obchodního soudu.  

 

Hlasování o schválení závěrky a převedení zisku: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

4. Shrnutí událostí od minulé schůze. 

- Byly provedeny revize výtahů po 3 letech. Na základě výsledku revize  

výtahů byly zakoupeny 2 hasící přístroje a namontovány do strojoven výtahů. Ve výtazích 

budou v průběhu července namontovány žebříky dle norem s ochrannými elektronickými 

prvky (již jsme projednávali v r.2020). Čekalo se, až zmizí voda ve výtahové šachtě. 

 

- Byla provedena revize elektro po 5 letech  a v průběhu července by měly  

být odstraněny závady.  

 

- V červenci bude provedena pravidelná roční požární revize.  
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- V červenci bude proveden servis brány – jsou vychýlené panty. 

 

- Byla provedena deratizace proti krysám na dvoře, zakoupen plašič na  

kuny na půdu V5. Na půdě nyní kuna není, ale dle nové informace na dvoře jich bylo viděno 

několik a pohryzly opět kabely v autech. 

 

- Byla opravena střecha v místě vikýře na V5 – odchlípnutá lišta - zatekla  

voda. Bude se muset ještě opravit omítka ve strojovně. 

 

- Musel být vyměněn zámek a vložka na vchodových dveřích č. 5, přestal  

fungovat- výměnu zajistil p.Tomek.  

 

- Vymalovali jsme zasedačku, byla zaprášená z vrtání a od plísně z vlhka.  

V místnosti uklízečky se muselo opravit vodovodní potrubí a položit nové lino a protože tam 

z potrubí zateklo. 

 

- Po  dlouhých peripetiích a nepředvídaných překážkách při stavbě se  

podařilo vybudovat novou kanalizaci –projekt v r.2016, počátek prací říjen 2020 – konec 

leden 2021.  

 

Zbývá ještě vyřídit zápis věcných břemen kanalizace v cizích pozemcích – Magistrát – 

cena 7.986+ kolek 2.000,  ÚMOb Mor.Ostrava – cena 3.025+kolek, ČEZ – předběžná cena 

cca 50.000,- Kč. 

 

- Konstatováno, že je velký problém sehnat na cokoliv jakékoliv  

řemeslníky či firmy, mají velmi dlouhé čekací termíny. 

 

 

5. Informace o parkovacích kartách 

 

Poslali jsme další dopis na starostku Moravské Ostravy. Požádali jsme o změnu vyhlášky pro 

vydávání karet. Přišla odpověď, že žádost předají do rady města. Takže je naděje, že by naši 

žádost mohli schválit. 

 

6. Informace o konečném řešení úpravy dvora a uzavření nájemní smlouvy s ČEZ 

a.s., informace o zápisu služebnosti (věcných břemen) 

 

     Jak již byli všichni informováni, po jednání s ředitelem správních činností ČEZ p. 

Pospíšilem nebudou po nás požadovat tříletý zpětný nájem - cca 300 tis.  Žádali jsme ještě p. 

Gajdoruse ze správy majetku z Ostravy o snížení ceny pronájmu -  bylo zamítnuto. Řekl, že 

pokud s částkou nesouhlasíme, smlouvu s námi neuzavřou. 

 

     Přislíbil ale po delším jednání podíl ČEZu na úpravě pozemku. Předpoklad byl, že ČEZ 

může uhradit až 100 tis. na samostatnou objednávku. Náš dodavatel nacenil práce na celkovou 

částku 160.837, s DPH 194.513 Kč (od loňska prudce vzrostly ceny kameniva).  Po zaslání 

cenové nabídky p. Gajdorusovi ten navrhl, že přijde s jejich dodavatelem, který dá 

konkurenční nabídku. Byla schůzka na pozemku, kde se kromě obou uváděných dostavil i pan 

Káša - další pracovník ze správy ČEZu. Při obhlédnutí pozemku jejich dodavatel o akci neměl 

zájem. Pánové z ČEZu od příslibu couvli za použití svých různých argumentů a neakceptovali 
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naše argumenty,  jednání bylo vyhrocené a místy vypadalo, že s námi žádnou smlouvu 

neuzavřou a řečeno, že zde budou parkovat auta ČEZu.  Nakonec po dlouhém lavírování 

souhlasili s úhradou pouze 50 m2, (z celkové výměry 550 m2) což vypočítali jako m2 výkopů 

pro jejich svody. S tím, že smlouva bude uzavřena od 1.7.2021. 

 

     Objednali jsme tedy u firmy Duda Kanalizace finální úpravu pozemku – s termínem 

zahájení 15.7.2021 (dřív nemohou, mají rozdělané zakázky). Cena po odečtu příspěvku ČEZu 

(25.600 s DPH) bude pro nás 169.014 vč.DPH.  

 

     Pan Palaky navrhl, aby se do nájemní smlouvy uvedlo, že vynaložené náklady budou při 

případném ukončení nájmu nebo prodeji kompenzovány. Paní Nyklové navrhla, aby to  p. 

Baronová zkusila telefonicky projednat s ředitelem p. Pospíšilem. Paní Nyklová vznesla 

návrh, aby součástí smlouvy byla fotodokumentace stávajícího stavu pozemku. 

 

     Vzhledem k tomu, že pozemek k 1.7. nebude připraven a také se musí připravit smlouvy 

s jednotlivými členy, navrhujeme nájemné za červenec a srpen uhradit z fondu oprav a od září 

se přes Správu bytů navýší předpisy pro každý byt o 400 Kč za parkovné (Navede se na SIPO, 

neplatící přes SIPO si upraví příkaz k úhradě). 

 

     Pokud někdo momentálně nehodlá parkoviště využívat – může se dohodnout s jiným 

členem, který má zájem parkovat dvěma auty, že mu za úplatu parkoviště přenechá.  Toto ale 

družstvo řešit nebude, musí se dohodnout členové mezi sebou. 

 

Hlasování: 

 

Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy s ČEZ: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

Souhlas s úpravou pozemku firmou Duda-Kanalizace: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

Souhlas s úhradou za červenec a srpen z fondu oprav: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

 

7. Uzavření dohod o podnájmu parkovacích míst 

 

    Dohodlo se, že každý byt bude mít pevně stanovené parkovací místo, aby se předešlo 

případným neshodám. 

 

     Po dokončení úpravy pozemku se udělá plán parkovacích míst, tyto se označí číslem bytu. 

Bude potom zapotřebí vyzkoušet na místě přímo s auty, zda je návrh reálný,  aby nebyly 

problémy při vyjíždění.  

 

 S každým členem Bytové družstvo uzavřít dohodu o poskytnutí parkovacího místa. Každý 

člen si může obsadit pouze své určené místo a nesmí parkovat na místě jiného člena, nebo 

umožnit svým návštěvám obsadit místo jiného člena, pokud si toto mezi sebou nedomluví. 

     V dohodě se každý zaváže měsíčně hradit příslušnou částku (bude ročně upravována dle 

inflace), neporušovat bezpečnostní, požární a ekologické předpisy – to se týká hlavně úniku 
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provozních kapalin. V případě že BD bude muset provádět ze dvora opravy – například 

přistavit plošinu na opravu střechy – parkující musí umožnit vjezd vozidel dodavatele na 

nutnou dobu. Totéž, pokud ČEZ bude potřebovat provést opravy na své budově.  BD 

neponese žádnou odpovědnost za případné poškození nebo odcizení vozidla nebo na majetku 

nájemců při vjezdu, výjezdu nebo v době parkování. Smlouva bude na dobu neurčitou s tím, 

že pokud ze strany nájemce dojde k hrubému či opakovanému porušení výše uvedených 

pravidel bude mít  BD právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností. 

Parkující musí při parkování dodržovat opatrnost, aby dveřmi nepoškodili auto jiného 

parkujícího. Hlavně pohlídat děti, aby neotvíraly dveře neopatrně.  

Dohody budou doručeny do schránek k podepsání. 

 

Hlasování: 

 

Souhlas s poskytnutím parkovacího místa ke každému bytu (na mimořádné schůzi byl zájem 

100%) 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

Souhlas s uzavřením dohody o podnájmu parkovacího místa a navýšení plateb: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

 

8. Výměna vodoměrů  
 

      V září proběhnou povinné výměny vodoměrů.  Jedná se o vodoměr s přípravou na 

dálkový odečet. Ten by měl být v budoucnu uzákoněn, tak budeme mít připraveno. Přesný 

termín výměny bude sdělen v předstihu. Připravte přístup k vodoměrům. Montáž provede 

firma ProDomy – dala nejlepší cenu  8.400 – s DPH 9.660. Již nám montovali měřiče tepla a 

dělají pro nás odečty tepla. 

 

     9. Návrh změny u odměn představenstva 

     Vzhledem k tomu, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšilo od 1. ledna 2021 částku 

ze které se neodvádí pojištění na  3500 Kč, navrhujeme upravit půlroční odměny členů 

představenstva na tuto částku. 

Hlasování: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

 

10.Volná diskuze a připomínky 

Paní Baronová informovala o zvýšení ceny tepla v r.2021 v GJ to je zvýšení o 13,64 Kč/GJ (z 

413,16 na 426,80) s DPH. V kW o 4,25 za kW vč.DPH  (z 129,10 na 133,35).   Vodné-stočné 

zdražilo o 3,99 vč.DPH (z 80,67 na 84,66) za m3. 
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Pan Palaky navrhl, aby se preventivně koupila zámková vložka i do dveří Výstavní 7,  když 

by se i tam pokazil zámek, aby byl k dispozici (Na Výstavní 5 se čekalo 14 dní, protože 

zámek není běžně v prodeji a musel se objednat). Zjistíme, zda je ve dveřích V7 stejný zámek 

a objedná se. 

Paní Strakošová upozornila na problém s nízkým tlakem vody. Pracovníci OVaK při výměně 

hlavního VDM řekli, že to může být způsobeno zaneseným starým potrubím, které ještě 

původní zůstalo ve sklepech. (?) Nahoře již je nové plastové. Zjistíme možnosti a cenu 

výměny potrubí s tím, že by se staré potrubí ve sklepě vyměnilo za plastové. 

Paní Baronová navrhla, že by (když již máme novou kanalizaci a nebude ve sklepě voda) bylo 

by vhodné opravit zničené omítky a podlahy ve sklepech, cihly jsou holé a drolí se mezi nimi 

malta, některé podlahy jsou hliněné, prohrabou se přes ně potkani. Toto by se provedlo 

postupně, protože by se musely rozebrat kóje a uskladněné věci po dobu oprav přestěhovat. 

Navrhla do příštího roku zjistit způsob,  možnosti a ceny.  

Upozornila také na staré spotřebiče ve sklepě V5. Staré spotřebiče je třeba odvézt do sběrného 

dvora. 

Hlasování 

O návrhu zjištění  možností a poptání ceny oprav sklepů  

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

12. Závěr, usnesení 

 

Členská schůze rozhodla schválit řádnou účetní závěrku za účetní období r. 2020  se 

ziskem  251 988,10 Kč a tento zisk převést na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let. 

Členská schůze souhlasí s úpravou pozemku firmou Duda kanalizace. 

Členská schůze souhlasí s přidělením parkovacího místa ke každému bytu: 

Členská schůze souhlasí s úhradou nájmu parkovacích míst za 7/2021 z FO. 

Členská schůze souhlasí s uzavřením dohod o podnájmech parkovacích míst a navýšení plateb 

pro jednotlivé byty. 

Členská schůze souhlasí s úpravou odměn členů představenstva na 3.500,- Kč/půlročně. 

Členská schůze souhlasí se zjištěním návrhu postupu a cen pro opravy sklepů. 

 

Hlašování: 

Pro: 14               Proti:    0             Zdržel se:   0 

 

 

 

Předseda p. Baronová poděkovala za účast.       

 

Zapsala: H.Baronová 


