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ZÁPIS
z jednání členské schůze Bytového družstva Vlnařská, IČ: 254 74 995,

se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, PSČ 460 01

Datum a místo konání: 
- 6.12.2011 v 17:00 hodin (Hedvábná 1119)
- 6.12.2011 v 18:00 hodin (Hedvábná 1118/9)
- 15.12.2011 v 17:00 hodin (Hedvábná 1117)
- 15.12.2011 v 18:00 hodin (Kašmírová 1120)

Počet členů k 15.12.2011: 258 
Přítomno celkem: 132 členů (z tohoto počtu 38 na základě plné moci)

Program:
1) Zahájení, prezence
2) Stručná zpráva o činnost představenstva od poslední schůze
3) Stručná zpráva kontrolní komise
4) Schválení výsledků hospodaření za rok 2010
5) Dluhy, provozní záležitosti 
6) 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 předseda představenstva Bytového družstva Vlnařská Ing. Jiří Kubín
a vedl místopředseda Mgr. Michal Mochal.

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

 zajištění úklidu sněhu v okolí domů (řešeno se Statutárním městem Liberec a TSML)
 hlášení oprav a reklamací (řešeno se Správou bytového fondu)
 řešení dluhů některých členů družstva (v jednom případě nájemnice podmínečně 

vyloučena – nyní splácí dle splátkového kalendáře vč. penále)
 01/2011 stížnost na nájemníka městského bytu (dům B – p. Kima, k 1.3.2011 po řešení 

problému se sociálním odborem MML p. Kima byt opustil). Nový nájemník je bez 
problémů

 nájemce městského bytu v domě B p. Fork bude z důvodu dlouhodobého neplacení 
nájemného a služeb vystěhován (na základě rozhodnutí soudu) 

 hlášení neoprávněného užívání garážového stání v domu D.  Nahlášeno na PČR (po 
upozornění vozidlo garáže opustilo)
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 04/2011 preventivní prohlídka požární kontroly v garážových stáních (dům A) –
zjištěny nedostatky ve 2 stáních - nájemník výzvu k odstranění nepřebírá (bude dále 
řešeno)

 schůzky s Ing. Drbohlavem ohledně reklamací
 řešení reklamace atria (dům D) a cestiček v okolí domů s Ing. Koškem (atrium je 

hotové, ale nepřevzaté z důvodu nedodělků a dodělání cestiček je slíbeno na jaře
2012)

Ad. 3.)
S činností kontrolní komise Bytového družstva Vlnařská a s výsledky hospodaření Bytového 
družstva Vlnařská seznámila přítomné vedoucí kontrolní komise paní Handelová a členka 
kontrolní komise paní Palasová. Uvedly, že kontrolované údaje za účetní období roku 2010 
byly bez závad a vedeny v souladu s právními předpisy. Dále byl předložen návrh na doplnění 
zákonného rezervního fondu o 20 tis. Kč z hospodářských výsledků minulých let (které činí 
54.814,55 Kč) tak, aby byla naplněna jeho požadovaná výše 25 tis. Kč (dle stanov družstva
1/2 zapisovaného základního kapitálu). 

Ad. 4.)
Členská schůze schválila 132 hlasy členů výsledky hospodaření za rok 2010.
Hlasování: PRO - 132, PROTI - 0, ZDRŽEL SE – 0.

Ad. 5.)
Aktuální výše dluhů Bytového družstva Vlnařská ke dni 31.10.2011 činí 408.897,- Kč.

Částka naspořená ve fondu oprav Bytového družstva Vlnařská činí ke dni 30.11.2011 –
1.157.982 Kč.

Ing. Hoffman, který požádal Bytové družstvo Vlnařská o odprodej části pozemkové parcely p. 
č. 1410/1 na návrh družstva nepřistoupil a tak pozemek zůstává nadále majetkem Bytového 
družstva Vlnařská. 

Ad. 6.)
Z diskuse vzešly následující dotazy:

- problémy s vypínačem osvětlení u zadního vchodu domu A
- přílišná hlasitost zvonků u hlavního vchodu do domu B
- vlhkost a plíseň v domě C
- nedopalky od cigaret ve společných prostorách domu D
- stížnosti nájemníků z

parkování na komunikaci před vjezdem do garáže v
domu D na pí. Chloubovou (znovu bude zaslán dopis na MML)

- domu D

Všechny připomínky budou řešeny představenstvem BD Vlnařská.

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

mailto:bdvlnarska@centrum.cz
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PŘÍŠTÍ ČLENSKÁ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA VLNAŘSKÁ 
PROBĚHNE FORMOU SCHŮZE VŠECH BYTOVÝCH DOMŮ 
NAJEDNOU, A TO Z DŮVODU NOVÉ VOLBY STATUTÁRNÍCH 
ORGÁNŮ DRUŽSTVA. 

UPOZORNĚNÍ na nejčastěji porušovaná ustanovení domovního řádu BD Vlnařská:

- čl. 5 odst. 4. Nájemce zásadně nesmí parkovat vozidlo před vchodem do domu, na 
chodnících, jejich napojení na pozemní komunikace a před nádobami na odpad.

- čl. 7 odst. 2. Je zakázáno vyhazování předmětů z oken, lodžií a balkónů, zejména 
cigaretových nedopalků a klepání popela. 

- čl. 7 odst. 5. Smetí a odpadky se odkládají pouze do nádob k tomu určených. Jiné 
předměty (rozměrné předměty, stavební materiál, suť a vše co není domovním odpadem), 
které není dovoleno do sběrných nádob umisťovat, musí odstranit na svůj náklad uživatel 
bytu.

- čl. 9. dodržování nočního klidu ve všední dny od 22 do 6 hodin a svátcích od 22 do 8 
hodin. Používání praček je možné pouze od 8 do 21 hodin.

Zápis provedl:  Mgr. Michal Mochal, místopředseda Bytového družstva Vlnařská   




