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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ ALFA 

ZE  D NE  2 4 .  K VĚ T NA 2 0 1 6  

1) ZAHÁJENÍ, PREZENTACE 

• Schůzi zahájila a řídila Ing. Naděžda Vacková. 

• Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný. 

• Z celkového počtu 38 členů (39 hlasů) bylo přítomno 28 členů (29 hlasů), a to buď 
osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím plné moci. 

• Jako host byla přítomna Ing. Miloslava Ježková, manažerka bytových družstev Interma 
BYTY a.s. 

• Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 

2) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE 

• Zprávu přednesl Martin Koloušek. 

• Byla provedena kontrola vyúčtování služeb za rok 2015 a výdajů jak z bankovního účtu, 
tak z pokladny. Všechny pravidelné platby (splátky hypotéčního úvěru, pojistka, zálohy 
za energie a vodu a daně) jsou hrazeny řádně a včas. 

• Kromě pravidelných plateb za služby a energie představovala další výdaje údržba domu. 
Z fondu oprav bylo vynaloženo celkem 39 043 Kč. Na této sumě se největší částkou 
podílela oprava střešních žlabů (25 690 Kč). Ostatní opravy (např. instalace zrcadel do 
výtahu či oprava domovního telefonu v bytě č. 6 byly vesměs do 5000 Kč). 

• Dalšími platbami byli výdaje za daň z nemovitosti: 10705 Kč, odměny statutárních 
orgánů: 25 056 Kč a menší částky do 1000 Kč za údržbu kolem domu. 

• Z pravidelných měsíčních plateb (např. poplatek za správu, domovník, úklid, výtahy, 
energie) představuje největší částku hypotéční splátka (83885 Kč). 

• Členská schůze vzala zprávu kontrolní komise na vědomí. 

3) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZA ROK 2015 

• Zprávu o hospodaření družstva k 31. 12. 2015 přednesla Ing. Miloslava Ježková. 

• Zpráva byla přílohou pozvánky na členskou schůzi. 

• Hospodářský výsledek vykazuje ztrátu ve výši 1 583,14 Kč. Ztráta vznikla především 
poplatky na bankovních účtech. Ztráta bude proúčtována proti zisku z minulých let.   

• Majetek družstva činí 31 773 592 Kč. Celková splacená část majetkové účasti členů činí 
28 740 643 Kč. 
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• Na běžném účtu je  728 633Kč, na spořícím 1 035 958Kč (ve fondu oprav 1 123 170 Kč). 

• Zpráva byla schválena (hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

4) SCHVÁLENÍ PAUŠÁLNÍCH NÁHRAD ZA VÝKON FUNKCE ČLENA V ORGÁNECH 
DRUŽSTVA ZA ROK 2015 

• Byl podán návrh na vyplacení paušálních náhrad v plné výši. 

• Návrh byl schválen (hlasování: 29 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

5) DLUHY A PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Dluhy 

o Zprávu podala Ing. Ježková. 

o Bylo konstatováno, že platební morálka členů družstva je dobrá. Ke dni schůze 
byl evidován pouze jeden větší dlužník (dluh 35 442 Kč), kterému bude 
k dlužné částce účtováno penále v souladu se stanovami družstva. 

o V ostatních případech se jedná o menší částky (často pouze prodlení 
v platbách). 

• Změny stanov dle platných legislativních požadavků 

o Ing. Ježková podala informaci v uvedené věci. 

o Prozatím nedošlo ke změně právních předpisů. Nutné 100% schválení změn 
stanov tykajících se nájmů reálně neumožňuje tento požadavek splnit. 

o Opětovný návrh na změnu stanov bude podán na příští členské schůzi. 

• Informace o prováděných a plánovaných opravách 

o V roce 2015 proběhla plánovaná oprava okapů. Současně došlo k vizuální 
kontrole střechy a byl konstatován možný zhoršený stav některých částí. Z toho 
důvodu je třeba, aby nájemníci především vyšších pater sledovali, zda se 
v jejich bytech neobjeví zatékání a o případných problémech bezodkladně 
informovali bytovou správu. 

o V nejbližší době bude domovníkem panem Moravcem provedeno nové 
jednotné očíslování a označení domovních schránek. Z důvodu jednotného 
vzhledu je třeba, aby se nájemníci vyvarovali nalepování vlastních nápisů či 
obrázků. Jedná se o společný majetek a vstupní prostor by měl být naší 
vizitkou. 

o Je plánován nátěr balkónových zábradlí, případně opravy čel či povrchu 
balkónů. Členové družstva byli vyzváni, aby případně uvedli tipy na solidní 
firmy, které by v této souvislosti mohly být osloveny. Na tuto akci proběhne 
výběrové řízení. 

o Bylo konstatováno, že přetrvávají problémy s domovními zvonky a telefony. 
Díky systému zapojení je obtížné odhalit závadu, která nemusí být přímo na 
přístroji bytu, kde se závada projevuje. Je plánovaná oprava, při které bude 
nejprve lokalizováno podlaží a poté konkrétní stanice, která ovlivňuje chod 
ostatních telefonů v systému. 
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o V letošním roce je plánováno vymalování přízemí domu a vstupního prostoru 
vchodových dveří. 

o Výhledově je plánována výměna střešních oken, nicméně nejprve proběhne 
jejich pasportizace (ověření skutečného stavu odbornou firmou) na jejímž 
základě bude navržena jejich oprava/výměna. Bude prováděno v součinnosti 
s majiteli dotčených bytových jednotek. 

o V nejbližší době bude postupně prováděno vodorovné dopravní značení 
parkoviště a příjezdových ploch ke garážím. Schůze se shodla na označení míst 
se zakázaným státním na všech okolních plochách kolem domu (plocha před 
vchodem do domu, před kontejnery na komunální odpad a před garážemi), 
které nejsou vyhrazeny pro parkování. Nájemníci budou před značením 
parkoviště upozornění (viz nástěnka), aby toto parkoviště vyklidili. 

• Instalace bezpečnostního kamerového systému v domě 

o Informaci podal Ing. Luděk Vacek. 

o Od letošního roku došlo k určitému posunu ve výkladu příslušného zákona ze 
strany Úřadu na ochranu osobních údajů, což umožňuje snadnější instalaci 
a provozování takového zařízení v bytových domech. 

o Plánován je systém s dvěma kamerami, jednou v prostoru domovních schránek 
a druhou ve sklepním prostoru proti výtahu a schodišti. 

o Záznamové zařízení (chráněno heslem) bude umístěno mimo byty 
v uzamčeném prostoru (pravděpodobně strojovna výtahu), tak, že nebude 
možné bezdůvodné nahlížení do záznamu. 

o Cíle zařízení je ochrana majetku družstva a nájemníků. 

o Členové družstva byli vyzváni, aby o návrhu instalace kamerového systému 
hlasovali. 

o Návrh na instalování kamerového systému se záznamem byl schválen 
(hlasování: 28 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování). 

o Instalace je plánována v 2. polovině letošního roku. 

• Pokračující stavba lesoparku 

o Informaci podala Ing. Naděžda Vacková. 

o Aktuálně pokračuje další fáze výstavby lesoparku pod a nad naším domem 
(směrem k tzv. rušičce). Současná podoba projektu se zdá být přiměřená a 
mohla by být přínosem ke kvalitě životního prostředí v okolí domu.  

• Smlouva s teplárnou Liberec 

o Informaci podala Ing. Naděžda Vacková. 

o Byla uzavřena smlouva s místní teplárnou o pětileté fixaci ceny za teplo, což 
přinese družstvu úsporu finančních prostředků.  

6) DISKUZE, ZÁVĚR 

• Ing. Ježková informovala o situaci kolem záměru výstavby a provozování výrobní haly na 
nedalekých pozemcích (v současnosti deponie stavebního materiálu). Družstvo vyjádřilo 
své zamítavé stanovisko při minulé členské schůzi. Proti je rovněž městská část 
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Vratislavice nad Nisou. Momentálně je situace zdánlivě klidná, je však třeba sledovat 
všechny informace v této záležitosti a využívat možnosti dané zákonem (např. petice, 
veřejné schůze). 

• Byla potvrzena informace úpadku stavební firmy Interma a. s.. Ing Ježková uvedla, že 
aktuálně je firma v insolvenci, nicméně bytový správce INTERMA BYTY, a. s. je 
samostatnou právnickou osobou, která nemá momentálně s výše uvedenou firmou žádné 
finanční spojení. Členové družstva tak nemusí mít žádné obavy. Úpadek firmy Interma a. s. 
se družstva nijak nedotýká (firma již nemá k družstvu žádné finanční ani jiné závazky). 

• Ing. Ježková upozornila, že v posledním roce byly problémy s odečty vody a energií 
v jednotlivých bytech. Žádáme nájemníky, aby v ohlášený čas umožnili pověřeným 
osobám odečet potřebných údajů, případně si domluvili termín náhradní. 

 

V Liberci 24. 5. 2016 

 

Ing. Naděžda Vacková,       Mgr. Jiří Machačný, 
předsedkyně družstva       místopředseda, zápis 


