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Zápis z jednání 

členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753 

sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec 

 

Datum konání:  8. 6. 2017 od 17:15 hodin 

Místo konání:  restaurace Parkhotelu MORRIS, Žižkova 269, Nový Bor 

 

Program: 

1) Zahájení, prezence 

2) Zpráva představenstva družstva 

3) Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2016 

4) Schválení paušálních náhrad představenstva za rok 2016 

5) Plán na rok 2017 – malování, štíty 

6) Provozní záležitosti (info byt č. 1) 

7) Diskuse, závěr 

Přítomní hosté: 

paní Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma BYTY a.s.) 

 

 

ad 1) Zahájení, prezence:  

Předseda družstva Ing. Petr Mašek (dále též PM) zahájil členskou schůzi s tím, že počet 

přítomných členů včetně plných mocí je dostatečný a schůze je tedy usnášení schopná. 

Zároveň přivítal hosta. 

Přítomní:  seznam jmen dle samostatné prezenční listiny,  

  počet zastoupených členů 12 z celkového počtu 19 

počet zastoupených hlasů 13 z celkového počtu 19 
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ad 2) Zpráva představenstva družstva 

PM poskytl informace o záležitostech, které byly řešeny od minulé členské schůze, mezi 

jmenované patří: 

Proběhlá rekonstrukce střechy v období 7-8/2016 a informace o vyřešení problému kolem 

větracích komínků v průběhu 9-10/2016. 

Informace o proběhlé výměně zvonkového tabla, domácích telefonů a osvětlení společných 

prostor za LED svítidla, která proběhla v průběhu 9/2016. K dořešení je ještě domácí telefon 

v bytě č.1. 

Informace o rekonstrukci výtahu, která proběhla v 5/2017 na základě revize (nutná výměna 

trakčního kotouče, tažných lan a výměna osvětlení výtahu). 

Informace o proběhlém převodu bytů č.5 a č.13. 

Informace o nových podnájemech, v bytě č. 3 (od 1.11.2016) a bytě č. 17 (od 1.10.2016). 

V souvislosti se ztrátami družstva je vhodné na příští členskou schůzi zařadit bod o případné 

povinnosti nájemce bytu uhradit manipulační poplatek družstvu za udělení souhlasu 

k pronájmu. 

Informace o úmrtí podnájemníka v městském bytě č.1 a řešení souvisejících záležitostí.  

Od 30.4.2017 byl byt č.1 přidělen novému podnájemníkovi. Po dohodě z MÚ Nový Bor byla 

provedena částečná rekonstrukce bytu (podlahová krytina, výmalba, vestavěná skříň, vnitřní 

dveře a zárubně) a zaplacena ze zvláštního účtu bytu č.1, kam plyne nájemné z tohoto bytu. 

 

ad 3) Schválení výsledků hospodaření za rok 2016 

Informace o hospodaření byly doručeny současně s pozvánkou. 

Následovalo hlasování o schválení výsledků hospodaření za rok 2016. 

/ pro - 13 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů / 

Členská schůze souhlasila s vyrovnáním ztráty družstva, která vzniká z důvodů bankovních 

poplatků formou rozpočítání ztráty v ročním vyúčování služeb v podílových nákladech. 

O tomto způsobu vyrovnání bylo hlasováno: 

/ pro - 13 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů / 

Dále bylo konstatováno, že ztráta byla nižší díky menším bankovním poplatkům a díky 

převodu bytů. V dalších letech mohou být ztráty hrazeny například i z nových manipulačních 

poplatků za udělení souhlasu k podnájmu viz. bod 2. 
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ad 4) Schválení odměn představenstva za rok 2016 

Odměny za období roku 2016 jsou součástí předpisu měsíčních plateb.  

Následovalo hlasování o schválení odměn představenstva. 

/ pro - 13 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů / 

 

Ad 5) Plán na rok 2017 – malování, štíty 

PM přednesl informace o záměru prací v období do další členské schůze. Jde o výmalbu 

společných prostor a opravu dřevěných štítů. PM dále konstatoval, že jiné práce nejsou nyní 

nutné. 

Výmalba společných prostor byla naposledy provedena v roce 2011. 

Následovalo hlasování o výmalbě společných prostor. 

/ pro - 12 hlasů, proti - 1 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů / 

 

Dřevěné štíty bude třeba obrousit a znova natřít, protože díky povětrnostním vlivům jsou již 

ve stavu, kdy je třeba provést jejich ošetření. 

Následovalo hlasování o provedení opravy štítů. 

/ pro - 13 hlasů, proti - 0 hlasů, zdrželo se - 0 hlasů / 

 

Ad 6) Provozní záležitosti (info byt č. 1) 

PM konstatoval, že informaci k bytu č.1 již poskytl v rámci zprávy přestavenstva družstva. 

Paní Frommelová (v zastoupení) a paní Bradová konstatovaly rušení nočního klidu 

podnájemníkem v bytě č. 4  člena družstva, paní Skrbkové. Paní Ježková přislíbila pomoc a 

vyhotovení vytýkacího dopisu ve správném znění, který bude zaslán pro řešení této situace. 

V souvislosti s výmalbou společných prostor byl paní Balákovou vznesen návrh na umístění 

stojanu na kolo do chodby, aby se zamezilo poškozování malby opíráním kol. Představenstvo 

družstva zváží možnosti. 
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ad 7) Diskuse, závěr 

Další diskuse již nepokračovala. PM oznámil ukončení členské schůze. 

Zapsal : Petr Mašek 

                  


