
                                                                        Z p r á v a 

pro členskou schůzi o činnosti Bytového družstva ZÚ, konanou od 7. 9. do 21. 9. 2021. 

 

   Ve zprávě o činnosti družstva Vás nejprve seznámíme s hospodářským výsledkem družstva 

k 31. 12.  2020. Rok jsme skončili se ztrátou ve výši 4 508,- Kč.   

Nyní podrobněji k některým údajům z Výroční zprávy hospodaření:  

Splacená majetková účast členů představuje celkem částku 190 018 508,- Kč. Zůstatek pěti 

hypotečních úvěrů činí celkem 9 599 004,- Kč.  

Družstvo má u ČSOB dva účty-družstevní konto, na kterém byl k 31. 12. 2020 zůstatek  

2 426 849,- Kč, dále spořící účet s částkou 724 449,- Kč a účet u Equa bank se zůstatkem 

546 828,- Kč. Z fondu oprav jsme vyčerpali v roce 2020 částku 2 502 905,- Kč a předpoklad 

čerpání pro letošní rok je 3 mil. Kč. Nevykazujeme žádné závazky po lhůtě splatnosti. Na 

základě uvedených údajů můžeme konstatovat, že družstvo hospodaří velmi dobře.  

Má někdo nějaký dotaz k hospodaření družstva v roce 2020? Nyní můžeme přistoupit k 

hlasování o schválení řádné účetní závěrky za r. 2020 bez výhrad.  /hlasování/ 

 

Představenstvo i v době pandemie průběžně zařizuje záležitosti, týkající se všech členů i 

domů. Navazuji na bod 2) v pozvánce a nyní vás seznámíme s výsledky hlasování členské 

schůze „per rollam“ ze dne 23.4.2021. S převodem podílu města na družstvo za 1,- Kč 

souhlasilo 210 hlasů z 230, proti bylo 13 hlasů, pro pověření představenstva k dalším 

jednáním o snížení finančního dopadu bylo 229 hlasů a pro pověření k dalším jednáním o 

zápisu vlastnického podílu na družstvo bylo 228 hlasů. Oznámení o výsledku odeslalo 

představenstvo vedení města dne 24. 4. 2021.  

V letošním roce jsme pokračovali v opravách fasád stěn domů 1083, 1085 a 1082 hrazených 

z FO v souladu s dříve odsouhlaseným harmonogramem a to stále se stejným dodavatelem. 

Na základě uzavřené smlouvy na řešení úprav kotelen byla realizována výměna kotlů v domě 

1081. Zadali jsme posouzení stavu stropu parkovacího domu a připravujeme opravu a nátěr 

střechy tohoto objektu včetně finančního zajištění. 

V příštím roce opravíme poslední stěnu na domě 1086 a připravujeme opravu další kotelny 

včetně výměny kotlů i ohřívačů vody.   

Abychom naplánované akce mohli uskutečnit, navrhuje představenstvo členské schůzi, aby 

odsouhlasila zvýšení odvodu do FO o 2,- Kč/m2 obytné plochy od 1.10. 2021 s přihlédnutím 

k rostoucím cenám oprav, za materiál i za práci. /hlasování/ 

Dále představenstvo projednalo a schválilo přihlášku za člena spolku „Spravedlnost pro 

bytová družstva“, kde členský poplatek činí 100,- Kč na člena a byt. Částka 27 tis. Kč byla 

uhrazena. I zde budeme hlasovat. /hlasování/ 

Další projednanou záležitostí v představenstvu byla částka podílu za právní zastoupení 

našeho družstva. Dle výpočtu představuje částka sumu 670.- Kč na byt. Pro naše 

družstvo se jedná o celkovou částku 181 438,- Kč a tu je potřeba uhradit po souhlasu členské 

schůze. V současnosti většina bytových družstev svůj podíl již zaplatila. 

/hlasování/ 



Na závěr se zmíníme o současné, hodně probírané situaci ohledně převodu podílu Města 

Liberec na bytová družstva.        

Děkujeme vám za pozornost a slovo předáváme člence kontrolní komise. 

 

V Liberci 20. 8. 2021               

Zpracoval: ing. P. Teichmann, předseda představenstva                                                                                               


