
 

Výroční zpráva o činnosti představenstva BD Horní Proseč za rok 2020 

 

V roce 2020 pracovalo představenstvo ve složení: Pavla Kmetyová (předsedkyně), 

Vladislav Kobr (místopředseda) a Martina Jindrová (členka).  

V roce 2020 se konalo několik schůzí předsedů samospráv, představenstva a 

kontrolní komise a několik schůzí představenstva a kontrolní komise.  

Na internetových stránkách www.interma-byty.cz ve složce uživatelé /BD Horní 

Proseč/ jsou pravidelně aktualizovány kontakty a zveřejňovány všechny zápisy ze 

schůzí představenstva, kontrolní komise a předsedů samospráv.  

V uplynulém období bylo provedeno 10  převodů družstevních podílů.  

Představenstvo družstva společně s kontrolní komisí provedlo u správce BD kontrolu 

vedení účetnictví a správnost účetních dokladů.  Předsedkyně představenstva i 

v roce 2020 prováděla kontrolu všech přijatých faktur a plateb za servis, revize, 

opravy, nákup vybavení a služby pro jednotlivé domy a osobně je schvalovala 

v souladu s platnými smlouvami a v součinnosti s předsedy samospráv.  

Předsedkyně představenstva kontrolou předložených faktur společností OTIS 

(opravy a servis výtahů) zjistila, že tato společnost fakturuje i odstraňování závad, 

které jsou zahrnuty v paušální částce na základě uzavřené smlouvy. Se společností 

proběhla jednání, aby nedocházelo v budoucnu k těmto nesrovnalostem.   

Veškerou účetní dokumentaci BD od roku 2010 do současné doby převzal od 

INTERMY místopředseda představenstva p. Kobr k archivaci.  

V domech, kde provádí na základě smlouvy fa UNIKONTROL úklid společných 

prostor, došlo k navýšení ceny za prováděné práce o 27 %  z důvodu stoupajících 

cen. Nová částka za úklid ve výši 175,- Kč měsíčně/byt byla schválena družstevníky 

dotčených domů.  

V průběhu března byly nainstalovány na antény pro jednotlivé domy zesilovače 

k příjmu DVBT+2 vysílání.  

Nadále pravidelně probíhá kontrola stavu dlužných částek – k nahlédnutí u předsedů 

samospráv a u správce.  

Nejdůležitější činností představenstva v roce 2020 byla součinnost při přípravě 

k uzavření dohody o narovnání vztahů mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou 

a Bytovým družstvem Horní Proseč a dohody o společném postupu. Během celého 

roku i přes nepřízeň situace vyvolané šířením nemoci Covid-19 se v rámci možností 

za dodržování nařízených opatření uskutečňovala jednání se zástupci Statutárního 

města Jablonec nad Nisou, především s primátorem, náměstkem primátora pro 



ekonomiku, právníkem, tajemníkem, vedoucí majetko-právního oddělení, na kterých 

se sestavil harmonogram procesu a činností vedoucích ke schválení „Dohody“.  

Jedním z bodů harmonogramu bylo schválení „Dohody“ členskou schůzí BDHP.  

Z důvodu zhoršení pandemie a zpřísnění vládních nařízení nebylo možné členskou 

schůzi konat za přítomnosti všech členů družstva. Dohoda v souladu se stanovami 

družstva byla schválena  formou per rollam dne 30.11.2020, kdy členové družstva se 

vyjádřili písemně. Vyjádření předcházelo poslední týden v září 2020 setkání členů 

družstva jednotlivých domů se zástupci představenstva a kontrolní komise 

v prostorech před jejich domy, pro každý dům samostatně. Na těchto setkáních byli 

členové družstva podrobně seznámeni s výsledky jednání představenstva se 

zástupci města a především s konečnými cenami podílu jednotlivých bytů.  

Pro dům U Tenisu čp. 4675 se 26.8.2020 konala samostatná schůze v zasedací 

místnosti Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Tento dům měl v původních 

smlouvách odlišné podmínky převodu podílu oproti ostatním domům BD, kdy převod 

měl být bezúplatný. Na základě vypracovaného daňového posudku však vyplynulo, 

že předmětem daně jsou rovněž bezúplatné příjmy v případě právnických osob (mezi 

které BD patří), převáděný majetek v případě bezúplatného nabytí by byl oceněn 

reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl pořízen v době, kdy se o 

něm účtuje. Družstevník by tedy musel zdanit vzniklý bezúplatný příjem a vycházelo 

by se z ceny zjištěné právními předpisy, myšleno tím 51 % podílu SMJ. To by bylo 

poměrně hodně drahé, 15 % daně z vysokého základu. Oproti tomu v případě 

úplatného převodu podílu SMJN na družstevníky není potřeba řešit daň z nabytí 

nemovitých věcí, protože byla zrušena. Cena, za kterou bude proveden odkup podílu 

SMJN vychází provedeného auditu nezávislé společnosti a představuje sumu 

pohledávek SMJN a BDHP vzešlých ze spoluvlastnictví a správy společné věci – 

bytových domů v lokalitě Honí Proseč. Na základě tohoto daňového posudku SMJN 

vypracovalo ceny jednotlivých bytových jednotek u tohoto bytového domu stejným 

postupem jako u bytových jednotek ostatních bytových domů, u kterých bude 

proveden úplatný převod. Pro srovnání byla vypočítána daň z příjmu, která by 

musela být v případě bezúplatného převodu jednotlivými družstevníky finančnímu 

úřadu uhrazena. Obě varianty byly prezentovány přítomným členům družstva 

konkrétně na bytové jednotce č. 1, kdy daň z příjmu v případě bezúplatného převodu 

bude o 30 000 Kč vyšší než cena v čase a místě neobvyklá (převod za úplatu). 

Dohoda o společném postupu a narovnání vzájemných vztahů mezi SMJN a BDHP 

je zcela jistě pro členy družstva výhodnější. Při orientačním hlasování se přítomní 

družstevníci vyjádřili souhlasně k uzavření „Dohody“ a  poté ji schválili v listopadu 

2020 spolu s ostatními domy BD formou per rollam.    

Společnost Vodafone UPC Česká republika, s.r.o. během období léta a podzimu 

2020 rozšířila optickou telekomunikační síť FTTB na území města Jablonec nad 

Nisou včetně lokality Horní Proseč, k zapojení do objektů našeho bytového družstva 

došlo zdarma. Napojení objektu k optické síti Vodafone UPC umožňuje uživatelům 

domu využít široké nabídky kvalitních telekomunikačních služeb, zejména připojení 



k internetu, interaktivní digitální televize, pevného telefonu i v kombinaci s mobilními 

služby. Zavedení není podmíněno žádným odběrem služeb po celou dobu existence 

sítě v objektu. Po zavedení sítě obdržel každý družstevník nabídku přímo od 

společnosti Vodafone UPC a je na jeho rozhodnutí, zda ji využije či nikoli. 

Sekání trávy zajišťuje na svoje náklady město. Zimní údržbu parkovišť nadále 

provádí p. Petr Bartoň a chodníky od sněhu čistí p. Hermsdörfer.  

 

Děkujeme kontrolní komisi, předsedům samospráv i správci za výbornou spolupráci.  

 

Pavla Kmetyová 
předsedkyně představenstva  
BD Horní Proseč 
 

 

 


