
Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ 
IČO 25411128 

 

 

Zápis ze schůze představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv  
konané dne 14.3.2016 v 18 h v restauraci na Tenisu 

Přítomni: viz prezenční listina 
 

1) Změna předsedy samosprávy od 1.1.2016 Široká č. 12 paní Marie Vávrová, 

dům č. 21 bez předsedy samosprávy, volba proběhne v brzké době. 

 

2) Předsedům samospráv byly předány tyto dokumenty: 

- stav dlužníků v jednotlivých domech k 31.12.2015   

- výpis stavu fondu oprav na jednotlivé domy – bez úroku, správcem bude v dohledné době dodán 

přehled k 31.12.2015 včetně úroků.  

 

3) Předsedové samosprávy byli informováni o zaplacení oprav provedených v jednotlivých domech 

v uplynulém období.  

 

4) Pan Cakl informoval o tom, že v rozpočtu Města Jablonec nad Nisou je připraveno 100 000,-Kč na 

projekt hřiště v prostoru bývalého cvičáku.  

 

5) Refinancování domu č. 4675/A,B,C,   

Dne 8.3.2016 byly podepsány smlouvy u ČSOB, nová úroková sazba je 1,22 %. Fixace na 5 let.Tento 

dům byl refinancován zdarma. 

 

6) Společnost Interma, a.s. je v insolvenci, Bytového družstva Horní Proseč ani správce Interma-byty, a.s. 

se to netýká.  

 

7) Ing. Barková – provize finanční poradkyně – soudní jednání nadále pokračuje. Jednání u mediátorky 

bylo neúspěšné, k dohodě nedošlo. 

 

8) Údržba pozemků – ve spolupráci s městem proběhne úprava porostů v majetku města. Jednání s městem 

a prohlídku sídliště zajistí p. Martina Jindrová.  

 

9) Sekání trávy – první sekání proběhne koncem dubna nebo začátkem května, podle počasí.  

 

10) Úsporné žárovky na chodby – dle sdělení pana Vrabce, který již výměnu realizoval, došlo k úspoře 

elektrické energie a doporučuje změnu všem ostatním domům, zvláště domům bez výtahu.  

 

11) Dle kontrolní komise má být vráceno členům družstva z vyúčtování za rok 2015  

293,97 Kč / 1 byt – vrácení nerozdělených náhrad nákladů statutárních orgánů. 

Dále budou vráceny nevyčerpané prostředky z údržby pozemků.  

Celkem k 31.12.2015 326 422,03 Kč za všechny domy.   

 

12) Převod podílu Města Jablonec nad Nisou na Bytové družstvo Horní Proseč.  

První jednání proběhlo na magistrátu dne 2.3.2016 za účasti správce Interma-byty Ing. Ježkové a 

právničky paní Ponikelské.  Probíhá příprava dokumentace.  

 

13) Investice 2016: 

Plánovaná je výměna servopohonů na teplo ve všech domech v roce 2016.  

Zpracovává se PENB pro všechny domy. 

Zapsala:   Pavla Kmetyová 


