
 

Důležité informace před schůzí a návrh usnesení, o kterých budeme hlasovat: 
 
Hlasování č. 1:  „Členská schůze schvaluje Jednací řád, který byl přílohou pozvánky, a orgány schůze v 
navrženém složení: 
předsedající ČS: Jana Erbenová  
mandátová komise: Renata Šimůnková, Jaroslav Fišera 
návrhová komise: Silvie Andělová, Aleš Krampol 
zápis:   Martin Krampera 
ověření zápisu: Jana Erbenová, Renata Šimůnková“ 
 
Z důvodu případné nepřítomnosti některé z osob se může složení orgánů pozměnit přímo na schůzi. 

 
Hlasování č. 2:  „ČS schvaluje předloženou účetní uzávěrku BDLK za rok 2020 a souhlasí s tím, aby ztráta 
ve výši 8394 Kč byla proúčtovaná proti zisku z minulých let.“  
 
Náklady družstva jsou za služby a poplatky za správu, převod členských práv, platba daně a bankovní polatky,  poplatky za doručování 
písemností družstevníkům). Výnosy družstva tvoří poplatky za převody členských práv a kladné úroky na bankovních účtech. Hospodářský 
výsledek z minulých let je 86 854 Kč. 
 
Hlasování č. 3: „Schválení paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2020 ve výši:  
předseda představenstva    2500Kč/měsíc, 
místopředseda představenstva   1500Kč/měsíc, 
člen představenstva     1000Kč/měsíc, 
předseda kontrolní komise    500Kč/měsíc, 
místopředseda a člen kontrolní komise  400Kč/měsíc.“ 
 
Paušální náhrady jsou navrženy ve stejné výši jako v loňském roce. 
 
Hlasování č. 4: „ČS schvaluje poplatek za podnájem bytu ve výši 50 Kč/měsíc s platností od července 
2021.“ 
 
Pokud člen družstva svůj byt neobývá, je možné ho se souhlasem předsedy družstva dlouhodobě podnajmout (čl. 31, odst. 6 Stanov). Při 
každém stěhování dochází k nutnosti zvýšené údržby chodeb, navyšují se náklady za poštovní služby. Proto představenstvo navrhuje, aby byl 
zaveden poplatek za podnájem bytu a to ve výši 50 Kč za měsíc. Podotýkám, že naše byty jsou určeny k bydlení, tedy rozhodně ne ke 
krátkodobým podnájmům!  

 
Hlasování č. 5: „ČS schvaluje předložený rámcový plán oprav.“ 
 
Provedení zateplení soklu domu 1535, které odstraní problémy se špatnou tepelnou izolací přízemí. Nájemníci mají navýšený příspěvek do 
fondu oprav již od roku 2018 a na tuto opravu si bez problémů nastřádají. S opravou jsou srozuměni a souhlasí s ní. Rozpočet na tuto opravu je 
přibližně 170 000 Kč.  
Výměna vchodových portálů u domů 1530 – 1533 za hliníkové. Současný stav vchodových dveří je havarijní  -  panty se vyvrací, upadávají 
kliky. Je vhodná výměna za lehčí hliníkové dveře. Rozpočet na výměnu portálu bude maximálně 90 000 Kč na jeden dům.  
Zvažuje se renovace stříšek nad vchody – místy již oplechování praská a zatéká do vchodových chodeb.  
V případě projeveného zájmu či nutnosti opravy stávajících zvonkových tabel se počítá z výměnou v domech 1530 a 1533. 
Uvádím přehlednou tabulku se stavem fondu oprav ke dni 30.4.2021 a s výhledem k srpnu 2024, kdy by měly být splaceny všechny hypotéky a 
bude možné převádět byty do osobního vlastnictví.  
Naše domy jsou nyní ve velmi dobrém stavu – máme nové střechy, zateplené sokly, vyměněné vodovodní trubky, funkční zvonky. V budoucnu 
bude potřeba vyměnit okna a obnovit fasády domů. Zvažujeme tyto zásadní opravy zanechat až na období, kdy přejde vlastnictví domů na 
jednotlivé vlastníky – k převodu dojde nejdříve v srpnu 2024. Fond oprav bude naplněn a pro tyto opravy připraven. 
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Hlasování č. 6: „ČS volí představenstvo v tomto složení: 
Předseda:  Jana Erbenová 
Místopředseda:  Silvie Andělová 
Člen:    Aleš Krampol. “ 
 
Pokud nebude představenstvo zvoleno v tomto složení, bude následovat hlasování o dalším návrhu vzešlého na schůzi. 

 
 
 
Nejdůležitější informace, které by neměly zapadnout: 
 
Od 1.7.2020 jsme změnili dodavatele elektrické energie, který nám nabídl výhodnější podmínky 
(produktová řada ENERGIE A++  INDIVIDUAL) a na platbách za spotřebu energie ve společných 
prostorách platíme přibližně  ¾ původní ceny.  
 
Představenstvo udělilo předběžný souhlas s realizací přípojky optické sítě společnostem Cetin, T-mobile a 
ČEZ. V budoucnu tedy budeme mít možnost využít služeb přenosu dat po optických sítích od pěti 
společností (Commanet a Profinet již své instalace v našich domech mají). 
 
Popelník u domu 1530 byl zničen. Zřejmě někomu vadil. Nicméně nedopalky se již kolem vchodu 
nevyskytují, stav se výrazně zlepšil. 
 
Chci poděkovat ochotným odklízečům sněhu, díky jejich dobrovolné pomoci jsme v zimě parkování zvládli 
bez zbytečných strkanic. 
 
Naše uklízečky dostaly mírně přidáno. Zohlednili jsme zvýšenou potřebu provádění desinfekce společných 
prostor. Nyní uklízí za 1875 Kč měsíčně hrubého. Jejich hlavní náplní je 2x týdně zametení a 1x týdně 
vytření spol. prostorů domu. Nyní navíc pravidelně desinfikují vchodové dveře, kliky, schránky a zábradlí 
v domě. Prosím všechny obyvatele našich domů, aby své boty čistili již na rohožkách ve vchodu a tím 
pomohli udržovat pořádek v domě mezi úklidy. 
 
Byl navýšen poplatek do fondu na úhradu kalibrace průtokových měřidel (teplá a studená voda, voda na 
topení). Zákon po nás vyžaduje stále dražší měřidla. 
 
Zaměstnanci družstva (uklízečky, domovník, správce) se v současnosti podrobují antigenním testům, 
pokud se neprokazují jiným potvrzením (od hlavního zaměstnavatele, potvrzením o očkování apod.) 
Náklady za nákup testů nárokuji k proplacení pojišťovnami. 
 
Věřím, že tyto informace jsou dostačující pro zdárný průběh naší členské schůze. Pokud by měl kdokoliv 
nějaký dotaz, neváhejte se na mě či další členy představenstva a kontrolní komise obrátit.  
 
Za představenstvo družstva 
 
Mgr. Jana Erbenová, předsedkyně 
Tel.: 731 196 707 
 


