
ZÁPIS
Z jednání clenské schuze Bytového družstva SPRINT, ICO : 25473492,

sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1

Datum konání: 18.11.2010

Místo konání: Sušárna - vchod c.2 domu, na adrese: Textilní 580, Semily

Pocet clenu k 31.10.2010: 31

Prítomno : 20 clenu z toho 13 osobne a 7 clenu v zastoupení na základe plné moci

Program :1) Zahájení, prezence
2) Zpráva o cinnosti družstva za uplynulé období
3) Výsledky hospodarení za rok 2009
4) Schválení odmen statutárním orgánum
5) Dluhy, provozní záležitosti
6) Diskuse, záver

ad 1) Clenskou schuzi zahájil a dále rídil podle programu uvedeného na pozvánce predseda
bytového družstva Robert Krejcí. Privítal hosty : Lenu Mlejnkovou místostarostku MeÚ v Semilech
a Ing.Miloslava Pekárka z Intermy a.s..Na základe vyhodnocení prezencní listiny konstatoval, že
se na clenskou' schuzi dostavila nadpolovicní vetšina clenu družstva a tím pádem je clenská
schuze usnášeníschopná.
ad 2) Predseda strucne zhodnotil cinnost družstva od poslední clenské schuze.
Ing.Pekárek vysvetlil novou položku v mesícních predpisech - cejchování prístroju.
Zpráva byla vzata na vedomí.
ad 3) Výsledky hospodarení za rok 2009.

Clenská schuze schválila rádnou úcetní záverku za rok 2009 :
20 pro, Ose zdržel, Oproti

ad 4) Podle schválené Smernice byly odsouhlaseny odmeny statutárním orgánum v plné výši
18 pro, 2 se zdrželi, O proti

ad 5) Dluhy a provozní záležitosti:
- k dnešnímu dni je pouze jeden nájemník, který zásadním zpusobem prekracuje pravidla splátek.
Jedná se o opakovaný prípad, který bude v prípade nedoplacení celé dlužné cástky v brzké dobe
rešen definitivním vyloucením z družstva! Mimorádne se objevil ješte jeden dlužník ve výši témer
dvoumesícní splátky
- jinak je platební morálka ostatních clenu družstva velmi dobrá.
- místostarostka Lena Mlejnková objasnila snahu mesta provést v príštím roce zkušební vrt na
využití geotermální energie, po nemž by mohlo do 3 let být centrální vytápení z tohoto zdroje.
Teplo vzniká jako "odpad" pri výrobe elektrické energieV podobných prípadech se pak cena tepla
pohybuje okolo 300,- Kc/GJ.
- pripomenuto zamykání vchodových dverí od 20.00 - 6.00 hodin
- upozorneno na dodržování Domovního rádu a nocního klidu.
- upozorneno na nedostatecný úklid nekterých nájemníku, jak na patrech,tak i ve spolecných
prostorách
- problémy s výtahem - rešeny s panem Hozákem - technik správy bytového fondu
- místostarostka Lena Mlejnková informovala clenskou schuzi o aktivitách úradu a vyzvala
prítomné k zapojení se do nekterých akcí
-drobné závady hlásit neprodlene domovníkovi panu Fucíkovi
Záverem podekoval predsedající clenské schuze Ing.Pekárek všem clenum za úcast a ukoncil
jednání.
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