
                              Z á p i s 

ze schůze bytového družstva Nerudova 990 a 991 v Lanškrouně konané 19. 4. 2017 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Hosté: ing. Miroslava Ježková, manažerka byt. družstev Interma BYTY a.s. 

       pí Jitka Večerníková , technička SBF Interma BYTY a.s. 

       p. Jiří Grund, správce domů 

 

1. Schůzi zahájil p. Latif, předseda představenstva, konstatoval, že z 31 družstevníků je přítomno 22, 

tj. 70,9 % - schůze je tudíž usnášeníschopná. 

 

2.Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2016 včetně 

schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku – zpráva byla zaslána všem družstevníkům – k 

jednotlivým položkám podala vysvětlení  

ing. Ježková. Veškeré problémy s dlužníky byly v loňském roce vyřešeny, podle předchozího 

rozhodnutí, byla vybírána i penále. Výsledek v roce 2016 je v zisku. 

Největším nákladem loňského roku byly natěračské práce na balkonech u obou domů. 

Zpráva byla schválena jednomyslně. 

 

3. Schválení paušálních náhrad nákladů za výkon funkce za rok 2016. Výše náhrad zůstává stejná (p. 

Latif 9.000, p. Lechnýř 5.000 a pí. Šafářová 1.000). Členská schůze schválila tento bod jednomyslně. 

 

4. Refinancování HÚ družstva. Ing. Ježková omluvila ing.Horáčka, který se nemohl pro nemoc 

dostavit. Informovala členskou schůzi, že v letošním roce končí fixace hypotečních úvěrů – u 991 

28.6. a 990 7.10. Byly osloveny 3 hypoteční ústavy a nejlepší podmínky nabídla ČSOB. Oproti 

současným 3,5 % úroku a cca 300 Kč měsíčního poplatku byla dohodnuta sazba 1,7 % a poplatek cca 

125 Kč měsíčně.  

Protože byty jsou se státní dotací, byl nutný i souhlas městského úřadu, souhlas byl udělen. 

Všichni, kterých se to týká, dostanou nový výměr a budou si moci případně část nebo zbytek 

hypotéky zaplatit.  

Tento bod byl jednomyslně schválen. 



 

5. Opravy a údržba – hovořil p.Grund – největší akcí byly nátěry balkonů a dodělávka fasáda, byla 

vyměněna okna u bytu pí Kalouskové, tím byl odstraněn dlouhotrvající problém s vlhkostí i plísněmi.  

V bytě č.10 – 991, nebyl dokončen nátěr balkonu – cca 50 cm. Zajistí p. Grund. 

P. Grund ještě upozornil, že byty jsou již 15 let užívány a vodovodní baterie, topení aj. je třeba 

kontrolovat, zejména uzávěry u měřičů. Dochází ke ztrátám vody v systému topení, proto žádáme 

nájemníky, zejména spodních bytů, aby provedli kontrolu. Pokud by si s tím někde nevěděl rady,p. 

Grund je každé úterý přítomen. Topení má na starosti p. Zápeca, je možné se obrátit i na něj.   

 

6. P. Latif doporučil vyměnit i ostatní popelnice za kontejner. Pro letošní rok se s tím počítá – p. Latif 

projedná s technickými službami, aby vzaly zpět popelnice. Umístit na ně nápis o třídění odpadu. 

P. Latif navrhl vyrobit lištu na schody ke sklepu, pro snadnější vyvážení kol, bylo odsouhlaseno pro 

oba domy.  

 

 

 

 

 

 

                                       David  Latif, v. r. 

                                     předseda představenstva 

  

 

Zapsala:Šafářová 


