
ZÁPIS Z  ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ ALFA  

ZE DN E 8 .  LI S TOP ADU  2 0 1 1  

 

1) ZAHÁJENÍ, PREZENTACE 

 Schůzi zahájila a řídila Ing. Naděžda Vacková. 

 Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný 

 Z celkového počtu 37 členů bylo přítomno 30, z toho 17 v zastoupení prostřednictvím 
plné moci a 13 osobně. 

 Jako host přítomen Ing. Miloslav Pekárek (Interma, a. s. - manažer bytových družstev)   

 Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

 Zprávu přednesl Martin Koloušek. 

 Byla provedena kontrola předložených účtů a plateb za rok 2010 a za část roku (do září 
2011) a nebyl při tom shledán žádný rozpor. 

 Pravidelné platby jsou realizovány včas. 

 Největšími mimořádnými platbami za rok 2010 byla oprava výtahu, malování 
společných prostor a oprava asfaltového povrchu v prostoru před garážemi. 
Nejčastějšími položkami jsou výdaje za údržbu a drobné opravy výtahu (viz bod 9).  

 Bylo doporučeno zprávu schválit. 

 Zpráva byla přijata (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2008 

 Písemnou zprávu o hospodaření družstva obdrželi jako přílohu k pozvánce na schůzi 
všichni členové družstva. Rekapitulovala Ing. Vacková. 

 Zpráva byla schválena (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

4) DLUHY ČLENŮ DRUŽSTVA VŮČI DRUŽSTVU 

 Zprávu přednesl Ing. Pekárek 

 V současné době má družstvo pohledávky vůči 5 větším dlužníků (dluh větší než 1 
měsíční platba). 

 U 1 dlužníka se jedná o dluh větší, než 10 měsíčních plateb. 

 V případě největšího dlužníka připraví Ing. Pekárek návrh na vyloučení z družstva.  

5) VYPLACENÍ ODMĚN ZA VÝKON FUNKCE ČLENA V ORGÁNECH DRUŽSTVA; 
NAVÝŠENÍ ODMĚNY PRO PŘEDSEDU DRUŽSTVA 

 Ing. Pekárek podal návrh na vyplacení odměn za uplynulý rok v plné výši. 

 Návrh byl schválen (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 



6) REKAPITULACE POSTUPU PŘI PRONÁJMU BYTŮ 

 Zprávu přednesla Ing. Vacková 

 V bytovém družstvu ZÚ Alfa je v současnosti pronajato 9 bytových jednotek. 

 Majitel pronajaté bytové jednotky dál odpovídá za případné škody, které v souvislosti 
s užíváním jeho bytu nastanou (nese odpovědnost za podnájemníky). 

 Pronajímání bytů podléhá schválení ze strany družstva. Je třeba vyplnit žádost, kterou 
podpisem schválí předsedkyně družstva. Nedodržení je hrubým porušením stanov 
družstva i podmínek pro poskytnutí státní dotace (v krajním případě by hrozila 
povinnost dotaci vrátit). 

 Vedení družstva připraví do příští schůze návrh na zavedení poplatků z pronájmu bytů 
ve prospěch družstva. 

 Byl podán návrh na zákaz grilování v prostorách domu včetně balkónů. 

 Návrh byl schválen (hlasování: 30 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

7) PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ ZVÍŘAT V DOMĚ 

 V uplynulém roce došlo k několika případům znečištění prostor domu výkaly po psech.   

 Schůze apeluje na majitele psů, aby důsledně dbali na pravidla obsažená v domovním 
řádu. Ve společných prostorách domu je třeba mít psy neustále pod kontrolou (na 
vodítku, nebo v náručí). Každý majitel je povinen odstranit každé znečištění, 
které jeho pes způsobí.  Pro chování 2 a více psů je třeba mít výslovný souhlas 
majitelů okolních bytů. 

 Schůze dále prosí všechny nájemníky domu, aby nebyli lhostejní, pokud se stanou 
svědky porušení výše uvedených pravidel a viníka na danou skutečnost upozornili, 
případně nahlásili toto porušení vedení družstva (dá se tak podchytit opakované 
porušování pravidel).  

8) SEKÁNÍ TRÁVY V OKOLÍ DOMU 

 Na pozemcích Intermy, a. s. provádí sekání dvakrát ročně na své náklady Interma, a. s. 

 Na pozemku družstva provádí sekání p. Moravec na náklady družstva. 

 Schůze konstatovala, že v uplynulém roce nebyly se sekáním trávy zaznamenány žádné 
problémy.  

9) PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 Údržba a opravy výtahu 
o V uplynulém roce jsou poměrně vysoké náklady na časté opravy výtahu. 
o Jedná se většinou o poškození mechanismu zavírání dveří způsobené 

nešetrným zacházením (násilné zabránění zavření dveří). Je nutné použít 
k tomu určené tlačítko.  

o  Podle informací technika firmy OTIS nelze využít tzv. stěhovací režim pro 
běžné používání z důvodu nemožnosti přivolat v takovém případě výtah 
z jiného patra. Lze pouze prodloužit dobu otevření (od současných 5 sekund 
až do 15 sekund). 

o Pokud dojde k zaseknutí dveří, je třeba se nejprve pokusit o jejich mechanické 
uvolnění vytažením. Teprve když to nejde, zavolat na linku firmy OTIS. Výjezd 
je poměrně drahý a je škoda ho použít, když se jedná o závadu snadno 
odstranitelnou běžným uživatelem.  



 Oprava domovních zvonků 
o Opakují se problémy. Vyvěšení telefonu pravděpodobně způsobuje jeho 

nefunkčnost (chrčení ve všech bytech nad sebou na jedné větvi vedení). 
Problémy mohou být způsobeny také svévolnými úpravami či poškozením 
v případě malování atd. 

o Poslední větší závada byla způsobena mechanickým poškozením zařízení 
v jednom bytě. Oprava byla provedena na náklady nájemníka. 

o Při plánovaných opravách bude nutná přítomnost nájemníků ve všech bytech 
nad sebou. Bude domluveno později. 

 Větší plánované investice 
o Nátěr balkónových zábradlí. 
o Nátěr zárubní garážových vrat. 
o Obě akce se plánují nejdříve na jaře 2012. 

 Budoucí navýšení fondu oprav 
o Aktuální výše je 4 Kč/m2. V následujících letech je třeba počítat s postupným 

navýšením až na 8-10 Kč/m2. 

 Vchodové dveře 
o Vchodové dveře neslouží k větrání domu. Jejich primární funkcí je ochrana 

majetku nájemníku. Není ojedinělý případ, kdy byly dveře otevřeny i 
v nočních hodinách. Pokud někdo z nutného důvodu zajistí dveře v otevřené 
poloze, musí je také při odchodu opět zavřít. 

o Mechanismus zajištění dveří by neměl být používán zbytečně. Při opětovném 
uvolnění je třeba zajistit, aby kolík nezůstal v mezipoloze. Dveře se zaseknou 
přivřené a hrozí poškození celého mechanismu. 

o Schůze rovněž žádá nájemníky, aby si všímali, zda dveře nejsou přepnuty do 
režimu trvale odjištěného zámku (možnost volného pohybu cizích osob), a 
pokud tomu tak je, přepnutím kolíčku (z boku u zámku) zjednali nápravu.   

 Kontejnery 
o Schůze žádá nájemníky, aby nedávali do kontejnerů velkoobjemový odpad 

(bedny, krabice), který před tím nerozloží tak, aby zabíral co nejméně místa. 
o Pro karton je vhodnější využít kontejnerů na tříděný odpad. 

 Oprava poškození hnědé fasády domu v přízemí a suterénu 
o Poškozená místa fasády lze opravit za cca 600 Kč/m2 bez možnosti dosáhnout 

plně shodného odstínu. 
o Schůze doporučila opravu v příštím roce provést. 

 Znečištěná a poškozovaná komunikace od dolní křižovatky směrem k Rochlici  
o Aktuálně využívají komunikaci dvě stavební firmy, takže je obtížné určit 

odpovědnost. 
o Po dokončení stavební činnosti Intermy, a. s. v příštím roce bude snazší vše 

kontrolovat a podniknout další kroky.  

 

 

V Liberci, 8. 11. 2011 

 

Ing. Naděžda Vacková,       Mgr. Jiří Machačný v. r., 

předsedkyně družstva       místopředseda, zápis 


