
Zápis z členské schůze BD Vlnařská ze dne 25.11.2009                                                                                strana 1                  

ZÁPIS
z jednání členské schůze BD Vlnařská, IČ: 254 74 995,
se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01

Datum konání: 25.11.2009 v 17:00 hodin
Místo konání: ZŠ Broumovská, Liberec
Počet členů k 25.11.2009: 221 členů
Přítomno: 45 členů

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Stručná zpráva o činnost představenstva od poslední schůze
3) Stručná zpráva kontrolní komise
4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2008
5) Úhrada paušálních nákladů členům představenstva a členům kontrolní komise
6) Volba člena kontrolní komise
7) Dodatek ke smlouvě s Českou spořitelnou
8) Dluhy, provozní záležitosti 
9) Diskuse, závěr

Pozvaní hosté :  - Libor Kafka - správa bytového fondu Interma a.s.
                        - Ing. Miloslav Pekárek – manažer bytových družstev
                       - Josef Plocek – domovník

Ad 1.) 
Členskou schůzi zahájil  a řídil předseda představenstva BD Vlnařská Ing. Jiří Kubín. 

Ad.2.)
Stručnou zprávu o činnosti představenstva BD přednesl místopředseda BD Mgr. Michal 
Mochal. Představenstvo BD Vlnařská se od poslední schůze zabývalo zejména:

1) uzavřením směnné smlouvy s Magistrátem města Liberec týkající se směny pozemků 
BD a MML

2) uzavřením  smlouvy s ČEZ o odprodeji pozemku pod trafostanicí (cena 30.000,- Kč za 
18 m2)

3) přípravou smlouvy s ČEZ o provádění stavebních prací na pozemku BD (částka za užití 
pozemku BD cca 50.000,- Kč)

4) jednáním s 1. Podještědskou stavební (reklamace p. Souček, pí. Jandová, p. Vlach -
NISATHERM)

5) jednáním se Správou bytového fondu – p. Kafka (ekonomické záležitosti – dluhy, 
splátky ad.) a p. Hozák (závady, reklamace – provozní záležitosti např. čištění garáží)

6) zajištěním funkčnosti digitálního vysílání televizního signálu
7) účastí BD Vlnařská v územním řízení ve věci výstavby výškového domu Vlnařská (po 

řešení odvolání na Krajském úřadu Libereckého kraje je věc vrácena k novému řízení)
8) jednání s Českou spořitelnou ohledně hypoteční smlouvy
9) hlášení poškozování cizí věci neznámým pachatelem na Obvodní oddělení Policie ČR 

(zařízení v domě B)
10) ostatní (např. likvidace černé skládky, hlášení závad na osvětlení u fy. ELTODO ad.) 
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Ad. 3.)
S činností kontrolní komise BD Vlnařská a s výsledky hospodaření BD Vlnařská seznámila 
přítomné vedoucí kontrolní komise paní Palasová. Uvedla, že kontrolované údaje za účetní 
období roku 2008 byly bez závad a vedeny v souladu s právními předpisy. 

Ad. 4.)
Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (45 členů) výsledky hospodaření za 
rok 2008.

Ad. 5.)
Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (45 členů) Směrnici č. 1 (Úhrada
paušálních nákladů členům představenstva BD Vlnařská a členům kontrolní komise).

Ad. 6.)
Vzhledem k ukončení členství paní Libuše Kotkové, která byla členkou kontrolní komise
v BD Vlnařská, byla navržena jako nová členka kontrolní komise paní Simona Händelová 
bytem Kašmírová 1120. Členská schůze schválila hlasy všech přítomných členů (45 členů)
paní Händelovou za členku kontrolní komise BD Vlnařská.

Ad. 7.)
Pan Kafka vysvětlil členům BD Vlnařská obsah dopisu zástupce České spořitelny pana 
Milana Mrugaly, který byl přílohou pozvánky na členskou schůzi BD Vlnařská. 
Členská schůze bere na vědomí dopis zástupce České spořitelny pana Milana Mrugaly. Pokud 
bude zástupce České spořitelny trvat na hlasování členů BD Vlnařská o tomto dokumentu, 
členská schůze žádá o doplnění náležitostí tohoto dopisu (záhlaví, podpis ad.).

Ad. 8)
Pan Kafka seznámil přítomné s dluhy a provozními záležitostmi.
Dluhy ke dni 31.10.2009 – 389 000 Kč. 
10 dlužníků z toho v 5 případech se jedná o garáže a v 5 o byty – celkem 243.000 Kč
(k 31.10.2009). 2 dlužníci v městských bytech (1x podán návrh na vystěhování nájemníka) 
dluh činí cca 70.000 Kč u každého dlužníka.

Konec 5letého cyklu změny hypotéky (možnost splátky části nebo celé hypotéky):

- Dům A ke dni 28.2.2010,
- Dům B ke dni 31.8.2010,
- Dům C ke dni 31.3.2011,
- Dům D ke dni 31.10.2011.

Tato skutečnost bude oznámena členům BD 6 týdnů před termínem společně s oznámením o 
zbytku anuity.

Ad. 9.)
Z diskuse vzešly následující dotazy:

- znečištění chodníku a komunikace (příjezdová cesta u parovodu)
- garážové stání v domu A je v rozporu se stanovami BD užíváno nájemcem k bydlení 
- reklamace závad - atrium domu D (bude zaslán dopis na INTERMA a.s.)
- dům D problémy s elektroinstalací, garáže (fy. VOLTA)
- závady na fasádě domu A
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- dům A zatéká do garáží
- dům B zatéká do zadního vchodu

Všechny připomínky budou řešeny představenstvem BD Vlnařská.

Veškeré závady mohou nájemníci hlásit e-mailem na adresu bdvlnarska@centrum.cz nebo 
domovníkovi do poštovní schránky, která je umístěna v každém domě.

Zápis provedl: Mochal
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