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ZÁPIS 
z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ 

Datum a místo konání: 21. 9. 2018, Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, 17:00 hod.  

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 21. 9. 2018: 224  

Přítomno celkem: 66 členů BDV, včetně plných mocí – celkem 85 hlasů 

Program: 

1. Zahájení, prezence  
2. Zpráva o činnosti představenstva od poslední členské schůze BDV  

3. Zpráva kontrolní komise  

4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2017  

5. Schválení navýšení celkové tvorby fondu oprav  
6. Informace o přípravě generální opravy střech na domech BDV  
7. Dluhy, provozní záležitosti  

8. Diskuse, závěr  
 
Pozvaní hosté:  

- Ing. Miroslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY a.s.,  
- Michal Večerník – domovník. 

 
 
 
1) Zahájení, prezence 

Členské schůzi předsedal Mgr. Mochal, předseda představenstva BDV. Za kontrolní komisi byla 
přítomna vedoucí komise Ing. Händelová. 

 
2) Zpráva o činnosti představenstva 

 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). 

 Vedení BDV obdrželo stížnost od obyvatel domu v Kašmírové 1120 na problémy s nájemnicí 

bytu č. 13 v Kašmírové.  Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o městský byt, byla stížnost 

předána na Statutární město Liberec dne 23. 4. 2018 paní Bc. Kopové z Odboru školství a 

sociálních věcí Statutárního města Liberec. 

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

rovněž předána na SML dne 23. 4. 2018 paní Bc. Kopové. Obě stížnosti jsou ze strany SML 

řešeny. 

 BDV obdrželo 2 pravomocná rozhodnutí na vystěhování neplatících nájemníků 

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 rovněž v Hedvábné 1119. 

 Nejvíce času bylo věnováno problematice přípravy generální opravy střech na objektech 

BDV. Více bude uvedeno v bodu 6. 
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3) Zpráva kontrolní komise 
Zprávu přednesla vedoucí kontrolní komise Ing. Monika Händelová.  
1. Oficiální stížnosti nám předloženy žádné nebyly, případné naše „postřehy“ a náměty 
řešíme přímo s představenstvem (např. opravy, úvěry, pohledávky, aj. provozní záležitosti).  
2. Prověřili jsme účetnictví r. 2017 a dle našeho názoru je vedeno v souladu s předpisy. 
Nejsou žádné náznaky zpronevěry představenstva či správce bytového družstva (Interma 
BYTY a.s.).  
3. Souhlasíme s navýšením příspěvku do fondu oprav z 8 Kč na 11 Kč/m2/měsíc (viz. bod 5) 

4) Návrh schválení výsledku hospodaření r. 2017  

Zpráva o hospodaření byla přílohou pozvánky na členskou schůzi. Hospodářský výsledek 
za rok 2017 je vykázán zisk ve výši  48.404,- Kč.  

Navrhujeme (souhlasíme), aby zisk ve výši 48.404,- Kč byl převeden na neuhrazenou ztrátu 
minulých let. 

 
Proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2017 a zároveň 
o souhlasu s převodem zisku ve výši 48.404,- Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.  

Výsledek hlasování:  
PRO: 85                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 0 
 

5) Schválení navýšení celkové tvorby fondu oprav 

Již v loňském roce na členské schůzi BDV vedoucí kontrolní komise upozorňovala 
na skutečnost, že členové BDV platí 8,- Kč/m2/měsíc, zatím co jiná družstva platí i 15,- až 20,- 
Kč, a výše. Za kontrolní komisi pak navrhla, aby se (výhledově) sazba navýšila alespoň o 2,- Kč 
na 10,- Kč/m2/měsíc (u 70 m2 bytu navýšení o 140,- Kč na měsíc).  
Představenstvo obdrželo po oslovení bank a pojišťoven nabídky na HÚ v rozmezí od 1,64% 
p.a. do 2,6 % p.a. Nejnižší nabídka byla od Raiffeisen stavební spořitelny a.s. (dále jen „RSS“). 
Při schvalování HÚ ve výši 10mil. Kč s úrokovou sazbou 1,64% p.a. s fixací 7 let u RSS byl 
ze strany RSS do smlouvy zanesen požadavek na navýšení měsíční tvorby fondu oprav 
na celkovou částku minimálně 169.000,- Kč. V případě, že nebude navýšení fondu oprav 
odsouhlaseno, RSS od Smlouvy o úvěru odstoupí. Aby byla podmínka RSS splněna, je nutné 
navýšit měsíční příspěvek do fondu oprav BDV na částku 11 Kč/m2.  

Aktuální nabídky HÚ se pohybují v úrokové sazbě od 2,47 do 3,69% p.a.   

Proběhlo hlasování o schválení navýšení měsíčního příspěvku členů BDV do fondu oprav 
na 11 Kč/m2 s účinností od 1. 11. 2018. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 84                                                      PROTI: 0                                         ZDRŽEL SE: 1 
    

6) Informace o přípravě generální opravy střech na domech BDV 

Dne 7. 2. 2018 byl členům BDV rozeslán dokument „VYJÁDŘENÍ ČLENA DRUŽSTVA 

(per rollam)“, který se týkal schválení čerpání hypotečních úvěrů BDV sloužících k úhradě 

nákladů spojených s generální opravou střech BDV, a to na základě písemných podkladů a 

informací předsedy představenstva BDV ze dne 6. 2. 2018. 

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 BDV (tj. 57,83%). 

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

Po schválení HÚ byla oslovena společnost RIP stavební projekty s požadavkem na vypracování 

projektové dokumentace na generální opravu střech na objektech BDV. 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. 

Dne 13. 7. 2018 byla podepsána smlouva o úvěru mezi BDV a RSS. V čl. VII smlouvy o úvěru 

byla stanovena podmínka navýšení tvorby fondu oprav na 169.000,- Kč měsíčně. V případě, 

že nebude tato podmínka naplněna, smlouva pozbude platnosti.  

Podklady pro výběrové řízení jsou připraveny a po schválení Smlouvy ze strany RSS bude BDV 

zahajovat výběrové řízení na dodavatele generální opravy střech na objektech BDV. Opravy 

proběhnou pravděpodobně v průběhu roku 2019.   

  
7) Dluhy, provozní záležitosti 

 Dluhy členů BDV k 31. 12. 2017 činí 225.181,- Kč.  
Na minulé členské schůzi zmiňovaný dluh nájemnice z Hedvábné 1119 se po rozhodnutí 
Okresního soudu o exekuci, dostal do poslední fáze tj. do provedení exekuce vyklizením. 
Stejná situace je u dlužníka u dvou garážových stání v Hedvábná 1119. 

 Servisní práce u garážových vrat. Cenu 13.225,- Kč vč. DPH za všechny objekty. 
Dodavatel společnost MAVES s.r.o.  

 Revize a výměna nouzových svítidel na všech objektech BDV. Cena 1117 – 35.474,- Kč, 
1118 – 15.042,- Kč, 1119 – 16.493,- Kč a 1120 – 95.387,- Kč vč. DPH. Dodavatel 
společnost Pavel Neuman – ELVY s.r.o. 

 Zajištěno čištění parkovacích stání v termínu 9. 5. – 11. 5. 2018. Čištění garáží 
v Hedvábné 1117, 1118 a Kašmírové 1120 provedl dodavatel Ing. Mojmír Bleša, cena 
za úklid garáží 40.566,- vč. DPH. 

 Provedeno osazení prvků pro příjem DVB-T2 na objektech BDV. Cena 11.616,- Kč 
vč. DPH. Provedl dodavatel Pavel Machačka. 

 V zimním období došlo k zamrznutí ventilů u radiátorů a poté byly způsobeny škody 
na majetku BDV. Žádáme všechny družstevníky, aby v zimní (topné) sezóně neuzavírali 
hlavice radiátorů a měli vždy alespoň jeden radiátor nastavený tak, aby lehce topil. 
Bude-li v případě havárie prokázáno, že nebyly dodrženy tyto pokyny, může být vzniklá 
škoda na majetku BDV vymáhána po uživatelích bytu.   

 Od přijetí Směrnice BDV č. 01/2017 stanovující manipulační poplatky za udělení 
souhlasu s podnájmem bytové jednotky nebo garáže (platnost od 21. 6. 2017) bylo 
představenstvem BDV vydáno celkem 30 souhlasů s podnájmem bytové jednotky nebo 
garážového stání. Celkem bylo ze strany nájemníků na manipulačních poplatcích 
uhrazeno 26.500,- Kč. 

 V současné době eviduje BDV 44 neprodaných garážových stání (18 v Hedvábné 1117 a 
26 v Kašmírové 1120). Nabídková cena stání činí 85.000,- Kč. 
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8) Diskuse, závěr 
 

 

 U domu Hedvábná 1117 hrozí zřízením uschlé topoly. Vzhledem ke skutečnosti, že 
stromy nejsou na pozemcích BDV, bude záležitost předána na odbor životního prostředí 
SML k dalšímu řešení.  

 Dotaz na úklid společných prostor v Hedvábné 1119. Dle smlouvy BDV s panem 
Večerníkem je úklid stanoven 2x týdně. 

 
 
Povinností každého člena družstva je hlásit družstvu včas změny, týkající se jeho osoby a příslušníků 
domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro stanovení výše úhrad 
za služby - článek 10 odst. 2 písm. f) Stanov BDV.  
 
Nahlášení změn je možné provést přímo na SBF nebo na webových stránkách správce: 
http://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/ 
 

 
 
Kontaktní údaje na správce BDV – INTERMA BYTY, a.s. 
správa nemovitostí: U Sila 1201; Liberec 30, 463 11 
tel.: 482 737 977 
e-mail: sbf@interma-byty.cz 
 

Lenka Čápová – referent lokality, kontakt: 485 221 264, lenka.capova@interma-byty.cz 

Lucie Šubrtová – účetní lokality, kontakt: 485 221 263, lucie.subrtova@interma-byty.cz 

Jitka Večerníková – technik lokality, kontakt: 485 135 331, jitka.vecernikova@interma-byty.cz 

Lenka Hozáková – pokladní, kontakt: 485 221 262, lenka.hozakova@interma-byty.cz 

Michal Večerník – domovník lokality, kontakt: 602 668 562 

 

  
    

    

    

   

Zápis z náhradní členské schůze BDV konané dne 21. 9. 2018 bude vyvěšen na nástěnkách 
jednotlivých domů BDV a umístěn na webových stránkách  
http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/ 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mochal 
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