
Z Á P I S 
 

z jednání členské schůze Bytového družstva CENTRAL, IČ: 25477749, 
sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 
Datum konání: 16.5. 2019 v 17,00 hod. 
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Česká Třebová, Staré náměstí 78, I. Patro  
Počet členů k 15.5. 2019: 44 se 45 hlasy 
Přítomno: 30 členů – z toho 28 členů osobně a 2 v zastoupení na základě 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) Zpráva představenstva družstva  
3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2018 
včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
4) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárním orgánům družstva 
5) Odvolání a volba představenstva družstva 
6) Navýšení příspěvku do fondu oprav 
7) Provozní záležitosti 
8) Diskuse, závěr 

 
Průběh jednání a přijatá 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 (30 
ze 44 členů resp. 45 hlasů) a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Předsedajícím 
členské schůze dále navrhl Ing. Ježkovou, což schůze schválila jednomyslně. 

     (pro: 30, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
 

2)  Pan Neruda uvedl, že chod družstva byl bez větších problémů a připomněl základní pravidla: 
Domovní dveře je nutno na noc zamykat a vnitřní dveře vždy i během dne dovírat, aby se 
předešlo krádežím. Parkování na chodnících je nutno se vyvarovat, přístup ke vchodu 2104 
déle neblokovat. U výjezdu blízko značky Obytná zóna je parkování přestupkem. 

 
3)  Ing. Hájková seznámila přítomné s hospodařením družstva za rok 2018. Družstvo dosáhla 

zisku 88 Kč, důvodem je pouze jeden převod práv. Náklady na vedení účtu byly v r. 2018 
2918 Kč, náklady na vodu 212 tis. Kč, u studené vody sazba prům. 66 Kč/m3. Náklady na 
kotelnu byly menší díky mírné zimě – 445 tis. Kč (z toho teplo 240 tis. Kč, TUV 205 tis. Kč). 
Náklady na elektřinu byly 38 tis. Kč (z toho 1/3 na společné prostory a 2/3 na výtahy). 
NADO, správa výtahů účtovalo 45 tis. Kč – do podílových nákladů. Další podílové náklady 
zahrnují drobné opravy a nákupy prostředků ve výši 11522 Kč. Výběr prostředků pro 
cejchování a výměny měřidel činilo 912 Kč/byt/rok, celková rezerva nyní činí 115 tis. Kč. Na 
hypotéce zbývá splatit pouze 6 349 000 Kč. Do fondu oprav se ročně vybere 67 tis. Kč a 
jeho zůstatek činil ke konci roku 610 102 Kč a v roce 2018 se z něj nečerpalo. 

   Na zálohách se vybralo o 274 tis. Kč více, což bude družstevníkům vráceno. Ing. 
Ježková konstatovala, že platební morálka družstevníků je zcela bez problémů. 

 
 Členská schůze schvaluje účetní závěrku-výsledky hospodaření družstva za rok 2018, dle 

dříve obeslané hospodářské zprávy a ponechání zisku nevypořádaného na účtě jednomyslně. 
  (pro: 30, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
 
 



4) Členská schůze schvaluje výplatu paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2018 v plné 
výši. Celkem se rozdělí 21 120 Kč rovnoměrně mezi členy představenstva. 

           (pro: 28, zdrželo se: 2, proti: 0) 
 
5) Statutárním orgánům končí po 5 letech funkční období 24.6.2019. 
 Členská schůze odvolává současné statutární orgány z funkce. 
     (pro: 30, zdrželo se: 0, proti: 0) 
   

Členská schůze volí členy představenstva v původním obsazení, tedy: 
Předseda – Milan Neruda 
Místopředseda – Ing. Radovan Faltus 
Člen představenstva – Ing. Stanislava Hájková 

 (pro: 30, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
6) Po diskusi se členská schůze schválila navýšení příspěvku do fondu oprav z 2 Kč/m2/měs 
    na 5 Kč/m2/měs 
 (pro: 29, zdrželo se: 1, proti: 0) 
 Dojde ke změně předpisů plateb s účinností od 1.7.2019. 
 
7)  Parkování u domů zneužívá obchodník s ojetými automobily. 
 Členská schůze dává mandát představenstvu družstva k zahájení a vedení jednání s městským 

úřadem za účelem zavedení parkovací zóny s povolením okolo domů. 
 (pro: 30, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
 Pan Neruda připomíná, že v takových případech jsou podmínkami trvalý pobyt a 

vlastnictví/provozování hlášeného vozu, první vůz je zdarma, další za poplatek. Parkování za 
značkou Obytná zóna se doporučuje hlásit městské policii. 

  Chladné byty se budou řešit aktuálně s Tezou – hlásit p. Nerudovi. Vchody 2101-2103 mají 
chronický problém s rezavou TUV – představenstvo bude jednat s Tezou. 

 
8) Pan Grund půjde v brzké době do důchodu a družstvo bude vybírat nového domovníka, paní 

Večerníková doporučuje, aby to byl někdo mimo družstvo kvůli zachování profesionality. Pan 
Grund dá představenstvu návrh náhrady. 

 
 
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 16.5.2019                                           Zapsal: Ing. Radovan Faltus 
 

                     
                                                                                             Schválil: Milan Neruda Ing. Radovan Faltus 

         předseda      místopředseda 
           


