
Z Á P I S 
 

z jednání členské sch ůze Bytového družstva CENTRAL, I Č : 25477749, 
sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 
Datum konání: 22.5. 2018 v 17,00 hod. 
Místo konání: Zasedací místnost M ěÚ Česká Třebová, Staré nám ěstí 78, I.patro  
Počet členů k 21.5.2018 : 44 se 45 hlasy 
Přítomno: 25 členů - z toho 15 členů osobn ě a 10 v zastoupení na základ ě plné moci        
  
 
Hosté: Ing. Miloslava Ježková - manažer bytových družstev (Interma Byty, a.s.) 
 Jitka Večerníková – technička (Interma Byty, a.s.) 
            Jiří Grund - domovník  
 
Program: 
 

1) Zahájení, prezence 
2) GDPR – ochrana osobních dat 
3) Zpráva představenstva družstva  
4) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2017  
včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
5) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárním orgánům družstva 
6) Provozní záležitosti 
7) Diskuse, závěr 

 
Průběh jednání a p řijatá usnesení (dle programu) 

  
1) Členskou schůzi zahájil předseda družstva pan Milan Neruda, který po kontrole prezenční  

listiny konstatoval, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva  (25 
ze 44 členů resp. 45 hlasů) a  členská schůze je tedy usnášeníschopná. Předsedajícím 
členské schůze dále navrhl Ing. Ježkovou, což schůze schválila jednomyslně. 

     (pro: 25, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 

2) Paní Ježková seznámila s GDPR – zákony v EU chrání občany před zneužitím osobních 
údajů, směrnice vchází v platnost 25.5.2018. Byly rozdány informační letáky za účelem 
udělení souhlasu ke zpracování údajů Intermou podle nových pravidel. Spor může být 
v případě údaje rodného čísla, které ovšem je třeba např. v případě převodu bytu. 

 
3)  Pan Neruda uvedl,  že je uzavřena nová pojistná smlouva „Náš dům“ u ČSOB s cenou 

26447 Kč ročně a navýšením pouze 744 Kč. Nově pokryta skla, atmosférické poruchy, škody 
ptactvem, vandalismus – sprejerství, odpovědnost představenstva, asistenční služby při 
havarijních zásazích na dům i byty (byt do 2000 Kč, 0 Kč spoluúčast). Nová smlouva je 
platná od 1.7.2017. 
Dalším bodem je na zvážení výměna přívodu vodu k bateriím jako prevenci vyplavení. Dále 
Eko-Bi vyčistila hluchý prostor za domem, měla by být provedena výsadba zeleni. 
Připomínáme, že vnější vchodové dveře je třeba na noc zamykat, aby nevznikla škoda 
krádeží. Je třeba se vyvarovat parkování na chodnících, toto je přípustné pouze pro 
naložení/vyložení nákladu. 

 
4)  Ing. Hájková seznámila přítomné s hospodařením družstva za rok 2017. Družstvo dosáhla 

zisku cca 2000 Kč. Pro účely cejchování bylo již předvybráno 74084 Kč. 28992 Kč bylo 
fakturováno za revize celkem. 82692 Kč byly celkové podílové náklady za rok 2017 
(navýšení o cca 30000 Kč). 70740 Kč se v r. 2017 platilo Intermě. Panu Grundovi - 
domovníkovi 75600 Kč. Cca 217000 Kč se platí za vodu, prakticky je spotřeba stejná jako 
v předešlém roce. 471293 Kč placeno Teze za teplo a ohřev vody, což je výrazně méně než 
v roce 2016 (zhruba o 60000 Kč). Splátka úvěru již výrazně více pokrývá jistinu než úroky. 
Paní Hájková uvádí bod mandátní smlouvy mezi MěÚ ČT a Intermou, že město hradí 2% 
oprav, dále nespecifikováno, jako podnět k prověření jak získat finanční podporu. 

 



 Členská sch ůze schvaluje  účetní závěrku - výsledky hospodaření družstva za rok 2017, dle 
dříve obeslané hospodářské zprávy a ponechání zisku nevypořádaného na účtě jednomyslně. 

  (pro: 25, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
5) Členská sch ůze schvaluje  výplatu paušálních náhrad statutáním orgánům za rok 2017 v plné 

výši jednomyslně. Celkem se rozdělí 21 120 Kč rovnoměrně mezi členy představenstva. 
           (pro: 25, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
6) Podněty z pléna – voda z vodovodního řádu je rezatá, zejména viditelně při napuštění vany, 

obvykle i 2x týdne, též ve vyšších patrech. Paní Večerníková bod prověří za účelem zjištění 
příčiny a nápravného opatření (např. odběr vody v patě domu a jednání s dodavatelem). Pan 
Grund doporučuje přízemí uklidit družstevníky alespoň 1x měsíčně. Ve vchodě č.p. 2104 jsou 
hasičské spojky v hydrantech v nutnosti výměny, jedna hadice cca za 2000 Kč. Lavičky před 
vchody jsou rozbité, bude třeba s MěÚ vyjednat výměnu/opravu. Podnět ke zvážení ošetření 
zábradlí na balkónech kvůli reznutí a blednutí barvy – v prvním kroku nutno posoudit stav 
z hlediska bezpečnosti a udržitelnosti, Interma BYTY a.s. zajistí posudek.  

 
Pod vlivem možných náklad ů dojde na p říští sch ůzi k návrhu navýšení poplatku na fond 
oprav ze sou časných 2K č/metr čtvereční výše , mnohá družstva vybírají i 10 Kč/metr 
čtvereční.  

 
Vznikla žádost družstevnice na pronájem nevyužitého prostoru ve vchodu 2104 v přízemí vedle 
vchodu do výtahu, požadavek zpracuje představenstvo za nájem, který půjde do hospodářského 
zisku družstva.  
Paní Kučíková (2104/byt č.8) dle rozhodnutí členské sch ůze získá  specifikovaný prostor do 
pronájmu za cenu 100 Kč měsíčně. (pro: 24, zdrželo se: 1, proti: 0), podmínkou je, že na vlastní 
náklady osadí zamykatelné odmontovatelné dveře podobného typu a barvy jako u sklepních kójí. 

 
7)  Ing. Ježková shrnula, že družstvo má vynikající platební morálku a nejsou nedoplatky. Dluh 

družstevníků momentálně činí pouze 323 Kč. 
 
 
Doplňující informace : 
 
1) Kontaktní adresy a tel. čísla: 
 

* INTERMA BYTY, a.s. - Správa bytového fondu, U Sila 1201, 463 11 Liberec 30, tel. : 482 737 977, 
   http://www.interma-byty.cz/ 
 

* Domovník - p. Jiří Grund, tel. : 725 734 870 
 

 
2) Pojištění domácností: 
 
Současná pojistná smlouva od 1.7.2017 u ČSOB pojišťovny „Náš dům“ č. 8067999113 umožňuje u dílčích 
pojištění domácností vyjmutí pojištění společných prostor. 
 
 
 
V České Třebové, dne 22.5.2018                                            Zapsal : Ing. Radovan Faltus 
 
 
 
 
 
                                                                                             Schválil : Milan Neruda Ing. Radovan Faltus 

         předseda      místopředseda 

           


