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zÁpI s

z jednání členské schůze Bytového družstva BONUS, tČO 25451499
sídlem: Masarykova 522112,460 01 Liberec 1

Datum a místo konání: 18. 6. 2015, Městský úřadLázně Bohdaneč, 1. poschodí -
Langerova síň

Počet členů: k 18. 6. 2015 28 (28 hlasů)
Přítomno: 12 členů osobně a 10 v zastoupenínazákladě plné moci, celkem 22hlasů
Hosté:pan Kafka - vedoucí SBF Interma BYTY, a.s.

pan Pavelka - správce

2)

Program a přijatá usnesení

Zahájení, prezence, volba předsedaj ícího

Po zahájení a kontrole prezenční listiny předsedkyní družstva Ingrid Bauerovou
bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů
družstva a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Předsedajícím členské schůze
byla paní ing. Ingrid Bauerová, Ph.D. , která schůzi dále řídila podle programu
uvedeného r.apozyánce.

Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

Výroční zprávu o činnosti družstva za uplynulé období přednesla předsedkyně
družstva Ingrid Bauerová, Ph.D.:

a) Majetkových dispozic ke spoluvlastnickému podílu na bytovém domě.
Podařilo se podepsat Smlouvu o zrušení spoluvlastnictví nemovitých věcí
mezi městem Lázně Bohdaneč a BD BONUS. Tím se BD BONUS stalo
100%ním vlastníkem jak pozemku, tak i bYového domu.

b) Předsedkyně družstva dále informovala o havárii na odpadní stoupačce, ke
které došlo během velikonočních svátků 2015. Došlo k ucpání stoupačky
tukem. Po konzultaci s panem Pavelkou, správcem, bylo jako opatření
zamezující podobným haváriím dohodnuto každoroční preventivní čištění
kanallzace.

c) Předsedkyně družstva dále informovala o možnostivyužití klientské zóny na
webových stránkách BD BONUS wra,_w.i8terma-býy.cz pro kontrolu,
případně opravu údajů týkajících se jednotliv}ch bytových jednotek. Ing.
Bauerová, Ph.D. dále informovala o rozporech nalezených během její
kontroly týkajících se počtu přihlášených osob a skutečným stavem. Dotaz
pana Krupaře na způsob přihlašování zodpověděl pan L. Kafka, vedoucí
SBF Interma BYTY, a.s.
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d) Předsedkyně družstva informovala o svém záměru vyvěsit v obou vchodech
oznámení o přístupu na www stránky s výstrahou, že počty osob a obsazení
bytŮ podnájemníky musí být nahlášeno v souladu se skutečností nejpozději
do 31.8.2015. Poté bude počet nahlášených osob kjednotlivým bytovým
jednotkám rovněž v obou vchodech vyvěšen. Předsedkyně družstva
upozornila, že nenahlášení osob žljících v bYových jednotkách je v rozporu
s nájemní smlouvou.

e) Předsedkyně družstva dále nastínila výhledy na činnost družstva
v naďcházejícím období, konkrétně nutnost uhrazení poslední splátky za
pozemek pod bytovým domem, uhrazení ztráty BD BONUS cca. 1 1 tisíc Kč
vzniklé především z důvodu zaplacení daně z převodu pozemku a splacení
nákladŮ na právní služby spojené s vypracováním smlouvy o zrušení
spoluvlastnictví (viz. Bod 1), které činí 35 tisíc Kč. Další činnost bude
soustředěna na péči o technický stav bytového domu, podrobnosti jsou
prodiskutovány v bodě 5 ,,Plán oprav".

Zpráva o činnosti družstva bylavzata na vědomí.

Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

Výsledky hospodaření za rok2014

a) Ing. Kafka, vedoucí SBF Interma BYTY, a.s., informoval o výsledcích
hospodaření za rok 2014. S předsedkyní družstva diskutoval ztrátu
v hospodaření družstva.

b) Členská schůze schválila (všichni pro) účetn í závěrku za rok2014.

Schválení paušálních náhrad za výkon funkce orgánům družstva za rok
20l4

Členská schůze schválila (schváleno 19 hlasy, 3 se zdrželi) vyplacení paušálních
náhrad orgánům družstva v plné oýši.

Provozní záležitosti, dluhy

a) Ing. Kafka, vedoucí SBF Interma BYTY, a.s., s potěšením sdělil, že naše
bytové družstvo nemá dluhy.

Správce, pan Pavelka, v rámci vypracovaného plánu oprav:

b) diskutoval nutnost a možnosti výměny gigametrů (kalorimetrů) a vodoměrů,
v rámci plánu oprav. Zmínil s orgány družstva předjednaný výběr
dodavatele, kdy byl hlavní důraz kladen na maximální užitkovost za
minimální cenu. Na základě tohoto kritéria byly předjednány dodávky výše
uvedených měřičů od firmy Maddalena CZ s.r.o., Pobřežní 37014, 186 00
Praha 8. Tato nabídka byla za cenu 107 001 Kč včetně DPH (nabídka
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MA_l50224_73 z24. 2. 2015). Problematika byla diskutována. Výměna
měřidel byla přítomnými vzaía na vědomí.

c) dále diskutoval nutnost řešit problematiku problémů s kanalizací. Na výběr
je buď možnost rekonstrukce s rozpočtem přinejmenším 100 tisíc Kč, nebo
každoroč ní údržba kanalizace propl achem ohro žený ch mí st. Předpokl ádané
roČní náklady na údržbu by neměly překročit 5 tisíc Kč/rok. Řešení
každoroční úďržby bylo vybráno jako cenově dostupnější.

d) Byla diskutována možnost vymalování společných prostor a s tím spojené
náklady.

e) Byla diskutována možnost čištění fasády bytového domu, přičemž byla
přednesena cenová nabídka (180 tis. Kč) na vyčištění fasády spětiletou
zárukou, přičemž bylo během diskuse dohodnuto, že v příštích letech bude
monitorován stav fasády vedlejšího domu, u kterého čištění fasády
nabízenou technologií proběhne, případná možnost čištění bude projednána
na dalších družstevních schůzích. Vedle toho byla diskutována možnost
výměny fasády v budoucnu za fasádu z mateiálu odolnějšího vůči růstu řas,
tato fasáda je komerčně dostupná, ale cca o 20 Yo ďražší než běžná ťasáda
použitá i na bytovém domě Na Lužci 736.

0 Byla diskutována možnost ýměny v současnosti používané dvourychlostní
technologie u výtahu za modernější s plynulým řízenim změn rychlosti
pohybu kabiny kvůli možnému snížení hlučnosti výtahu. Přítomní
družstevníci neprojevili zájem o výměnu stávající technologie, jejíž
životnost se odhaduje na dalších cca. 10 let, která v posledním roce byla
prakticky bezporuchová.

Byl vznesen požadavek na výměnu poškozeného plastového panelu zvonků u
jednoho ze vchodů do bytového domu.

Ing. Kafka, vedoucí SBF Interma BYTY, a.s., pozitivně kvitoval podepsání převodu
členského podílu města na BD BONUS. Předsedkyně družstva poděkovala za pomoc
s převodem paní Jeníčkové,bývalé starostce Lázní Bohdaneč.

Plány oprav přednesené panem Pavelkou a po diskusi s orgány družstva vybrané
varianty byly vzaty na vědomí.

Diskuseo závér

Pan Krupař vznesl dotaz na možný termín převodu bytů z družstevního do
soukromého vlastnictví. Předsedkyně družstva odpověděla, že se nepočítá
s převodem do osobního vlastnictví dříve, než bude splácen hypoteční úvěr družstva.
Paní Jeníčková, pan Pavelka, správce i pan Kafka, vedoucí SBF Interma BYTY, a.s.,
v následné diskusi svorně upřednostňovali zachování družstevní formy vlastnictví,



která umoŽňuje pružněji reagovat na případné problémy spojené s užíváním byů
včetně případného ýskyu dluhu.

Po skonČení diskuse předsedkyně družstva poděkov ala zúčastněným zaičast a schůzi
ukončila.

Přílohy:

o příloha I: zpráva o činnosti družstva

Y Lázních Bohdaneč 22. 6.2015
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^ 

&Orrr,.p.lo,

Ing. Ingrid Bauerová, Ph.D.

předseda družstva

Zapsal: Tomáš Weidlich


