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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ ALFA 

ZE  D NE  1 7 .  S RP NA 2 0 2 1  

1) ZAHÁJENÍ, PREZENTACE 

• Schůzi zahájila Ing. Naděžda Vacková. 

• Zápis provedl Mgr. Jiří Machačný. 

• Z celkového počtu 37 členů (39 hlasů) bylo od zahájení schůze přítomno 28 členů 
(30 hlasů), a to buď osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím plné moci. 

• Jako hosté byly přítomny Ing. Miloslava Ježková (za Interma BYTY a. s.) a notářka 
JUDr. Jana Seemanová   

• Bylo konstatováno, že schůze byla svolána řádně a včas v souladu s právními předpisy 
a stanovami družstva platnými k datu zahájení schůze. Členům byly v zákonných lhůtách 
předány pozvánky a návrh stanov ke schválení. Návrh stanov i níže projednávaných 
smluv byly v zákonných lhůtách zveřejněny. 

• Bylo konstatováno, že schůze je způsobilá přijímat usnesení. 

• Na funkci předsedající schůze byla navržena Ing. Vacková. Návrh byl schválen 
(30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  

2) SCHVÁLENÍ STANOV BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ ALFA 

• Úvodní informaci podala Ing. Vacková. 

• K návrhu stanov nebyly vzneseny žádné připomínky. 

• Podle dosud platných stanov se při schvalování nových stanov hlasuje podle členů 
(každý člen má jeden hlas).  

• Stanovy bytového družstva byly přijaty (28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

• V dalším průběhu se schůze řídila nově přijatými stanovami. To mj. znamená, že při 
všech hlasováních se postupuje tak, že každý člen má jeden hlas. 

3) VOLBA PŘEDSEDY, MÍSTOPŘEDSEDY A ČLENA PŘEDSTAVENSTVA BYTOVÉHO 
DRUŽSTVA ZÚ ALFA 

• Úvodní informaci podala Ing. Vacková. 

• Na funkci předsedkyně družstva byla navržena Ing. Naděžda Vacková, na funkci 
místopředsedy Mgr. Jiří Machačný, na funkci člena představenstva družstva Martin 
Koloušek. O všech navržených osobách se hlasovalo souhrnně v rámci jednoho návrhu. 

• Návrh byl přijat (28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 
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4) SCHVÁLENÍ ZPŮSOBU ÚHRADY NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE 
PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA 
BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÚ ALFA 

• Úvodní informaci podala Ing. Vacková. 

• Vzhledem ke složité situaci ve věci převodu spoluvlastnického podílu města na družstvo 
byly využity služby renomované právničky JUDr. Hany Marvanové, která zajistí 
komplexní právní služby související s převodem až po následný převod bytových 
jednotek na budoucí vlastníky (současné členy družstva) a likvidaci družstva. Podle 
smluvních podmínek činí náklady na právní služby 9 680 Kč na jednotku (byt nebo 
garáž) 

• Byl podán návrh na rozpuštění zůstatku úvěrového fondu (79 125,74 Kč) rovným dílem 
mezi 36 bytů na pokrytí části nákladů na výše uvedené právní služby. Návrh byl přijat 
(28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

• Byl podán návrh na poskytnutí příspěvku z fondu oprav ve výši 70 Kč na m2 užívané 
plochy (bytu nebo garáže) na pokrytí části nákladů na výše uvedené právní služby. 
Návrh byl přijat (27 členů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování). 

• Zůstatek nákladů na výše uvedené právní služby (po odečtení výše uvedených 
příspěvků) bude předložen členům družstva (budoucím vlastníkům) v rámci běžného 
vyúčtování. 

• Součástí vyúčtování bude rovněž vrácení části vynaložených nákladů na prvotní právní 
služby členům družstva, neboť další zainteresovaná liberecká bytová družstva 
dodatečně schválila svou účast na poměrném spolufinancování těchto služeb. Celková 
výše vráceného příspěvku závisí na dokončení schvalovacího procesu posledního 
družstva. Očekává se cca 3 000 Kč na byt.  

5) SCHVÁLENÍ KUPNÍ SMLOUVY O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC NA BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÚ ALFA 

• Úvodní informaci podala Ing. Vacková. 

• Všichni členové družstva se měli možnost se zněním návrhu smlouvy seznámit. Smlouva 
zajišťuje převod spoluvlastnického podílu za 1 Kč a naplňuje tak záměr původních smluv 
uzavřených před více než 20 lety. 

• Návrh smlouvy by schválen radou a poté i zastupitelstvem statutárního města Liberec. 
Představenstvo družstva doporučuje návrh smlouvy schválit. 

• členská schůze návrh smlouvy o převodu spoluvlastnického podílu 
id. 2756/10000 na budově č. p. 1209 (bytový dům, Liberec XXX – Vratislavice nad 
Nisou), stojící na pozemku p. č. 2208/5 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 
mezi statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem ZÚ Alfa schválila včetně 
následného převodu ze statutárního města Liberec na Bytové družstvo ZÚ Alfa za 
podmínek smlouvy o převodu (28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

6) SCHVÁLENÍ SMLOUVY O PŘEVODU JEDNOTKY Z DRUŽSTVA NA BUDOUCÍ 
VLASTNÍKY JEDNOTEK 
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• Úvodní informaci podala Ing. Vacková. 

• Všichni členové družstva se měli možnost se zněním návrhu smlouvy seznámit. 

• Členská schůze návrh smlouvy o převodu jednotky z Bytového družstva ZÚ Alfa 
na budoucí vlastníky jednotek schválila (28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

7) SCHVÁLENÍ MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY PRO PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA ZA VÝKON 
FUNKCE V SOUVISLOSTI S PŘEVODEM PODÍLU MĚSTA NA BYTOVÉ DRUŽSTVO 
A PŘEVODEM JEDNOTEK Z DRUŽSTVA NA BUDOUCÍ VLASTNÍKY JEDNOTEK 

• Byla stručně zrekapitulována činnost představenstva v uplynulém dvouletém období 
v souvislosti s převodem spoluvlastnického podílu města na družstvo, zejména 
intenzivní činnost v posledním období. Přítomní členové družstva práci představenstva 
ocenili.  

• Byl podán návrh na přiznání mimořádné odměny ve výši 3 000 Kč na byt 
vyplacené DPP. Návrh byl přijat (28 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

• Bude sepsána DPP s Ing. Vackovou a Mgr. Machačným na vícepráce nad rámec funkce 
představenstva družstva spojené s převodem podílu města na družstvo. 

8) PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI 

• Ing. Vacková oznámila členské schůzi, že po úspěšné realizaci převodu spoluvlastnického 
podílu města na družstvo a následném převodu jednotek na budoucí vlastníky bude 
svolaná další schůze družstva, jejímž úkolem bude schválit likvidaci družstva a 
likvidátora. Následně proběhne ustavující schůze společenství vlastníků, jejímž úkolem 
bude mj. schválit stanovy a zvolit představenstvo. 

• Přítomní členové představenstva družstva oznámili členské schůzi svůj záměr po úspěšné 
plánované likvidaci družstva do představenstva nového společenství vlastníků 
nekandidovat. Je třeba již nyní uvažovat o vhodných kandidátech pro výše uvedenou 
práci. Stávající představenstvo je připraveno v rámci svých zkušenosti novému vedení 
pomáhat. 

9) DISKUZE, ZÁVĚR 

• Byly vzneseny připomínky k zajištění úklidu společných prostor a okolí domu. 

• Ing. Vacková poděkovala členům družstva za aktivní účast a schůzi ukončila. 

 

 

V Liberci 18. 8. 2021 

 

Ing. Naděžda Vacková,       Mgr. Jiří Machačný, 
předsedkyně družstva       místopředseda, zápis 


