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Přítomni:  

za představenstvo - Mochal, Horatschke, Kubín (omluven)  

za kontrolní komisi - Händelová, Vondroušová a Palasová (omluvena) 

1) Výsledky hlasování per rollam o schválení HÚ na rekonstrukci střech na objektech Hedvábná 

1117, 1118, 1119 a Kašmírová 1120 ve výši 10 mil. Kč: 

Souhlas s přijetím HÚ formou hlasování per rollam vyslovilo 144 členů Bytového družstva 

VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) z celkového počtu 249 (tj. 57,83%).  

Návrh usnesení o schválení HÚ na rekonstrukci střech na objektech Hedvábná 1117, 1118, 

1119 a Kašmírová 1120 ve výši 10 mil. Kč, byl přijat nadpoloviční většinou členů BDV 

v souladu s ust.  čl. 25 odst. 3 Stanov BDV. 

2) Projektová dokumentace byla ze strany společnosti RIP stavební projekty Ing. Richardem 

Dlouhým předána dne 25. 4. 2018. Cena za vypracování PD byla 260.150,- Kč vč. DPH. Celková 

cena oprav střech v obytném souboru BDV byla na základě PD stanovena na částku 

9.774.492,97 Kč bez DPH. Cena s DPH 11.240.666,92 Kč. 

3) VŘ dosud nebylo zahájeno, protože doposud není schváleno přidělení HÚ BDV ze strany 

Raiffeisen stavební spořitelna. Podle dnešního telefonátu by souhlas měl být vysloven do 14 

dnů.  

4) Dne 1. 2. 2018 byla mezi BDV a společností Artemis NET s.r.o. podepsána smlouva o nájmu 

prostor. Za pronájem prostor v objektech BDV pronajatých za účelem poskytování 

internetového připojení bude společnost Artemis NET s.r.o. hradit BDV roční nájemné ve výši 

20.000,- Kč + spotřebovanou elektrickou energii (dle poměrového měřidla). 

5) Ve dnech 9. 5. – 11. 5. 2018 proběhlo čištění garáží v Hedvábné 1117, 1118 a Kašmírové 1120. 

Dodavatel Ing. Mojmír Bleša, cena za úklid garáží 40.566,- vč. DPH. 

6) Vedení BDV obdrželo stížnost od obyvatel domu v Kašmírové 1120. Problémy s nájemnicí bytu 

č. 13 v Kašmírové vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o městský byt řešeno se SML. Stížnost 

předána na SML dne 23. 4. 2018 paní Kopové. 

7) Další stížnost byla podána na nájemníka městského bytu č. 38 v Hedvábné 1118/9. Stížnost 

rovněž předána na SML dne 23. 4. 2018 paní Kopové. 

8) BDV obdrželo 2 pravomocná rozhodnutí na vystěhování od Okresního v Liberci. Ani jeden 

z vyloučených na soudní rozhodnutí nereagoval a tak nyní byla podána exekuce na vyklizení. 

Jedná se o byt 1+kk v Hedvábné 1119 a o dvě garážová stání také v Hedvábné 1119. 

9) GDPR (v platnosti od 25. 5. 2018). Dne 24. 5. 2018 byl doručen BDV ze strany Teplárny Liberec 

k podpisu souhlas se zpracováním osobních údajů. Dle našeho mínění SBF INTERMA BYTY (i 

dle vyjádření právničky) není nutné podepisovat, protože GDPR se netýká právnických osob a 

hlavně by se jednalo především o marketingovou činnost. 

10) Při opravě ventilů v několika bytových jednotkách BDV bylo zjištěno, že u ventilů zcela chybí 

těsnění a je proto nutné vyměnit ventily u všech 221 bytových jednotek BDV. Výměna je 

nutná protože v několika případech došlo k vytopení okolních bytů a výměnou se tak předejde 

větším škodám na majetku BDV. Kalkulace od p. Frumara byla stanovena na cca 1.000,- Kč 

na 1 bytovou jednotku. Výměny budou započaty v co nejbližším termínu a všichni nájemníci 

budou o termínu výměny včas informováni.    

11) Členská schůze BDV bude v předpokládaném termínu 7. 9. 2018. 


