
 

  

BYTOVÉ DRUŽSTVO VLNAŘSKÁ 

 
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI  

ZA ROK 2020 

 

Vážení členové Bytového družstva VLNAŘSKÁ, 

vzhledem k situaci, která v letošním roce nastala v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2 se nepodařilo uskutečnit členskou schůzi a tak bych Vás rád informoval 
o podstatných záležitostech týkajících se našeho družstva alespoň touto formou. 

 

1) Převod podílu SML na bytová družstva 

Dne 23.6.2020 byly na mimořádném zastupitelstvu Statutárního města Liberec (dále 
jen „SML“) projednávány body: č. 002) Návrh postupu při převodu spoluvlastnických 
podílů SML v bytových domech; č. 003) Stanovisko postupu při převodu 
spoluvlastnických podílů SML v bytových domech a č. 004) Zřízení pracovní skupiny 
pro řešení narovnání majetkových vztahů SML v bytových domech. Ze strany SML byl 
pověřen vypracováním pravidel pro převod podílu SML na jednotlivá bytová družstva 
RNDr. Michal Hron. V této záležitosti proběhlo množství jednání za účasti zástupců 
všech BD, kterých se tato situace týká tj: BD ZÚ ALFA, BD ZÚ BETA, BD ZÚ GAMA, BD 
LB TYRŠOVA, Liberecké BD Stadion, BD VLNAŘSKÁ, BD SPEKTRUM, BD STARÝ HARCOV, 
BD ZELENÉ ÚDOLÍ a Stavební BD A+G STADION. Za BDV se jednání účastnili členové 
představenstva Mgr. Mochal, Ing. Kubín a Ing. arch. Horatschke. Situace se stále vyvíjí 
a na posledním Zastupitelstvu SML, které se uskutečnilo dne 10.12.2020 se daná 
problematika řešila v těchto dvou bodech: 

č. 33/1 - Návrh na vypořádání se s bytovými družstvy 

Radní Petr Židek z ODS předkládá svůj návrh na vypořádání se s bytovými družstvy, 
který je nakloněn družstevníkům a cílí na dodržení závazků města o bezplatném (nebo 
za symbolickou částku) převodu družstevních bytů, jak lidem zajišťovaly smlouvy 
podepsané mezi lety 1998-2007. V tomto návrhu se argumentuje, že město se 
na bytových domech za posledních plus mínus 20 let nijak nepodílelo na jejich správě 
a údržbě, což dělala družstva sama a peníze, které takto byly vynaloženy mají dnes 
sloužit jako kompenzace městu. Více zde 

č. 203 - pravidla na vypořádání se bytovými družstvy 
V otázce bytových družstev vládnoucí koalice není za jedno. Zatímco ODS v tomto 
případě táhne za jeden provaz s opozicí a družstevníky, Starostové pro Liberecký kraj 
naplnění původních smluv odmítají. Dnes předkládají návrh na vypořádání se 
s družstevníky, jehož základem je, že každý má zaplatit městu částku 32 tisíc korun. To 
by městské kase zjistilo příjem zhruba 35-40 milionů. Předkladatelem je primátor 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-12-10+ZM+11%2FDle+bod%C5%AF%2F033-01+N%C3%A1vrh+%C5%99e%C5%A1en%C3%AD+vypo%C5%99%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD+spoluvlastnick%C3%BDch+vztah%C5%AF+mezi+statut%C3%A1rn%C3%ADm+m%C4%9Bstem+Liberec+a+bytov%C3%BDmi+dru%C5%BEstvy.pdf&ref=zastupitelstvo
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Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj) a návrh vychází z práce radního 
Michala Hrona (Starostové pro Liberecký kraj). S prací Michala Hrona, který měl smírné 
řešení mezi družstvy a městem zajistit, jsou ale dlouhodobě nespokojeni nejen 
družstevníci, ale i čím dál větší část zastupitelů. Více zde 
K dané problematice převodu podílu SML na jednotlivá BD je založen i facebookový 
profil s názvem Spravedlnost pro bytová družstva - 
https://www.facebook.com/groups/spravedlnostproBD 

Zastupitelstvo SML na posledním jednání  schválilo usnesení, kterým bere na vědomí 
navržený postup, jímž se bude řídit převod spoluvlastnických podílů SML na BD a 
jednotlivé družstevníky. Nyní se souběžně pracuje na variantě bezplatného převodu 
(případně za symbolickou částku) a na variantě navrhované RNDr. Hronem za částku 
32.000,- Kč za bytovou jednotku. Na počátku roku 2021 by měl rovněž vyjít metodický 
pokyn Ministerstva financí, kde by bylo jednoznačně stanoveno, jak provést převod 
městských podílů na družstva. Informace o projednávání této problematiky 
na zasedání Zastupitelstva SML bude průběžně zveřejňováno na nástěnkách 
jednotlivých domů a na webu http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/ 

 

2) Hospodářský výsledek BDV za rok 2019 = zisk ve výši 58.023,36,- Kč 

Na příští členské schůzi bude navržen převod výše uvedeného zisku na úhradu ztráty 
z minulých let. 

3) Odvolání BDV proti Územnímu rozhodnutí plánované stavby Bytového domu 

Dne 16. 11. 2020 bylo na úřední desce MML zveřejněno Územní rozhodnutí o umístění 
stavby „Bytový dům Vlnařská, Liberec“ vydaném pod č.j.: SURR/7130/261837/18-Ja, 
sp. zn. CJ MML 197213/20 žadateli BV Development Liberec II. s.r.o., se sídlem 
č.p. Rybova 1905/25, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 9. Na základě 
rozhodnutí MML má být na sousedních pozemcích bezprostředně sousedících 
s obytným domem Kašmírová 1120/3 vystavěn obytný dům s 96 byty (plánovaný 
počet obyvatel je 292 trvalých obyvatel a 5-8 osob personálu). BDV je vlastníkem 
sousedního pozemku parc. č. 1424/16 a dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona je v tomto řízení veden jako ostatní účastník řízení. BDV proti rozhodnutí 
č.j.: SURR/7130/261837/18-Ja, sp. zn. CJ MML 197213/20 dne 4. 12. 2020 podalo 
odvolání a navrhlo zrušení tohoto rozhodnutí. Jedním ze zásadních důvodů odvolání 
bylo dle názoru BDV nezákonné stanovisko k plánovanému dopravnímu napojení 
objektu, které absolutně nezohledňuje intenzitu dopravy v této lokalitě, která je nyní 
na pokraji únosnosti a další navýšení dopravy z plánované stavby by přineslo do území 
řadu dopravních kolapsů a přineslo by i ohrožení účastníků silničního provozu. 

 

4) Dluhy a provozní záležitosti 

• Dluhy členů BDV k 30.11.2020 činí 73.759,- Kč. 

• Za období od poslední členské schůze (1.11.2019) vedení BDV vydalo v souladu 
se Směrnicí BDV 15 souhlasů s podnájmem bytové jednotky a 20 souhlasů 
s podnájmem garážového stání. Výše uhrazených správních poplatků činila 
25.000,- Kč.  

• Stav fondu oprav v jednotlivých domech k 30.11.2020: 

https://podklady.liberec.cz/download.files.php?url=2020%2F2020-12-10+ZM+11%2FDle+bod%C5%AF%2F203+Informace+o+p%C5%99%C3%ADprav%C4%9B+Pravidel+p%C5%99evodu+spoluvlastnick%C3%BDch+pod%C3%ADl%C5%AF+m%C4%9Bsta.pdf&ref=zastupitelstvo
https://www.facebook.com/groups/spravedlnostproBD
http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/
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- 1117 = 3.045.326,76 Kč; 

- 1118 = 2.448.810,51 Kč; 

- 1119 = 1.871.734,11 Kč; 

- 1120 = 4.096.950,47 Kč. 

• Servisní práce u garážových vrat provedená společností MAVES s.r.o. Cena 
23.366,- Kč vč. DPH za všechny objekty. 

• Ve dnech 13. 5. – 16. 5. 2020 proběhlo čištění garáží v Hedvábné 1117, 1118 a 

Kašmírové 1120. Dodavatel Ing. Mojmír Bleša, cena za úklid garáží 44.217,- 

vč. DPH. 

• Oprava světel a výměna nefunkčních světel v garážích provedena společností 
ELVY s.r.o. v ceně 16.778,- Kč vč. DPH. 

• Kontrola a servis hasicích přístrojů, kontroly požárních vodovodů a preventivní 
požární prohlídky provedené fy. Ing. Jiří Mečíř v objektech BDV = 24.609,- Kč 
vč. DPH. 

• Cena za opravy výtahů provedené společností OTIS = 32.579,- Kč vč. DPH. 
• Oprava fasády na mezonetech v Hedvábné 1117 provedená fy. Kadleček v ceně 

128.225,- Kč vč. DPH. 
• Na počátku února 2020 byly nájemníci objektů BDV upozorněni na přechod TV 

vysílání na DVB-T2.  Přechod na objektech byl ze strany BD připraven, zároveň 
však bylo zveřejněno na https://www.interma-byty.cz/news/prechod-na-
novy-system-tv-vysilani-dvb-t2/ a na nástěnkách jednotlivých domů 
upozornění, že k příjmu nového vysílání je nutné mít televizor s funkcí DVB-T2 
nebo DVB-T2 set-top box, který se stávající televizí propojíte. Částka 
za kontrolu a měření signálu DVB-T2 a rozšíření STA o MUX23 a MUX24 
provedená fy. Pavel Machačka činila 13.150,- Kč vč. DPH.  

 

Na závěr bych chtěl upozornit na povinnost každého člena družstva 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.: 482737977, e-mail: sbf@interma-byty.cz 

Kontakt na domovníka objektů BDV: p. Michal Večerník: 602668562 

Zhodnocení činnosti BDV za rok 2020 bude vyvěšeno na nástěnkách jednotlivých domů BDV a 
umístěno na webových stránkách http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/ 

Mgr. Michal Mochal 
předseda představenstva BD VLNAŘSKÁ 

https://www.interma-byty.cz/news/prechod-na-novy-system-tv-vysilani-dvb-t2/
https://www.interma-byty.cz/news/prechod-na-novy-system-tv-vysilani-dvb-t2/
http://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/
mailto:sbf@interma-byty.cz
http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/

