
Zápis z členské schůze Bytové družstvo MB Omega  

 

Termín schůze: 22.9.2021  v 17:00 

Místo konání: Dům kultury Mladá Boleslav, divadelní sál 

Pozvaní hosté: Interma Byty správa s.r.o.: Ing. Ježková, Statutární město Mladá 

Boleslav: Ing. Bouška, Mgr. Antoš, Ing. Lukeš, Mgr. Krátký 

Přítomno: 123 členů družstva, kteří disponují 181 hlasy    

 

1) Členskou schůzi zahájil předseda družstva, Ing. Franc v 17:10 hod. Přivítal hosty a 

konstatoval, že členská schůze je usnášeníschopná.  

2) Zpráva předsedy představenstva 

- V souladu s odsouhlaseným plánem rekonstrukce elektroniky výtahů byla vyměněna 

elektronika u vchodů 1371-1378+1386. Nyní se řeší vchody 1379+1382. 

- V létě roku 2019 se objevily vady ve fasádě u IV. Etapy. Po analýze technika firmy 

INTERMA Ing. Koška bylo konstatováno, že současný stav ještě nějakou dobu vydrží. 

Ze strany družstva bude stav dále monitorován. 

- Byl proveden úklid společných prostor. Družstevníci byli dále upozorněni, že na 

chodbách se nachází předměty (jízdní kola, skříně, botníky), které sem nepatří. 

Představují problém z hlediska požární ochrany. Pokud družstvo obdrží pokutu od 

Hasičského záchranného sboru, bude ji uplatňovat přímo na konkrétních vinících.  

- Změnili jsme dodavatele revize PO. Místo pana Kotyzy nám letos prováděl revizi pan 

Svárovský z Milovic.  

- Výdaje z fondu oprav- čištění okapů, dokončení montáže sněhových zachytávačů, 

odstraňování topících drátů ze svislých svodů, nová vrata v garáži 

- Vandalismus… v poslední době byly vymláceny 4x vstupní dveře do vchodů s tím, že 

viník je znám pouze v jednom případu (1373), kdy nájemce družstva se zaručil zaplatit 

škodu za svého podnájemníka. Předseda družstva žádá všechny členy, aby byli 

ostražití a v případě, pokud jim bude znám viník tohoto stavu,  příp. budou mít 

k dispozici důkaz, aby všechny informace předali vedení družstva.  

3) Zpráva kontrolní komise- viz příloha  

4) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 
2019 a 2020 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
Všichni družstevníci obdrželi výroční zprávy o hospodaření.  
Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření družstva, řádnou účetní 
uzávěrku za roky 2019+2020 včetně dosažených hospodářských výsledků. 
Hospodářské výsledky r. 2019+2020 , stejně jako nerozdělený zisk z minulých období 
v celkové výši 353.149 Kč bude využit na krytí nákladů, spojených s realizací kroků 
v souvislosti s vypořádáním jednotlivých kroků BD (popsáno v bodě 7).  
Pro: 179           Proti: 1    Zdržel se: 1  
 



5) Volba orgánů družstva-představenstva. O kandidaturu se přihlásili stávající předseda 
s místopředsedou: p. Franc, p. Hložek, kteří byli i zvoleni do stávajících funkcí i pro 
následující období. 
Pro: 179          Proti: 0    Zdržel se: 2  
 

6) Volba orgánů družstva-kontrolní komise. O kandidaturu se přihlásili stávající 
předseda s členy kontrolní komise: p. Svoboda, pí. Macků, pí. Husáková. Dle stanov 
družstva je kontrolní komise pětičlenná. Byl položen dotaz do pléna, zda někdo další 
nechce být členem kontrolní komise, avšak bez odezvy. Pan Svoboda byl zvolen 
předsedou KK, paní Macků a paní Husáková členy KK 
Pro: 179          Proti: 0    Zdržel se: 2  
 

7) Schválení odměny členům orgánů družstva a schválení smluv o výkon funkce 
V uplynulém období se ve fondu odměn, kam přispívá každá bytová jednotka částku 
45 CZK/měsíc nastřádala částka ve výši 192.270 Kč. Zbytek bylo vyčerpáno v rámci 
nezdanitelných paušálů. Pro vyčerpání této naspořené částky členská schůze 
schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro pány France, Hložka, Svobodu (pro každého 
z nich)  na částku 47.900 Kč pro období 1.9.2021 - 22.9.2021.  
Pro: 176      Proti:  0   Zdržel se: 5 
 
Pro následující období navrhuje představenstvo ponechat v platnosti částku 45 
CZK/byt  s tím, že předsedovi, panu Francovi bude schválena smlouva o výkonu 
funkce na částku 2400 CZK/měsíc. 
Pro: 176      Proti:  0   Zdržel se: 5 
 

8) Převod bytů do osobního vlastnictví, majetkové vyrovnání s městem MB, postup 
jednotlivých kroků s vypořádáním BD, Analýza Deloitte. 
Pan Franc seznámil členskou schůzi s vývojem této problematiky se zprávou 
společnosti Deloitte, která náš případ řeší po právní a daňové stránce.  Pro převody 
bytů do OV a likvidaci družstva je třeba podniknout následující kroky : 

- Revize prohlášení vlastníka (na tomto již pracuje společnost Interma BYTY) 
- Příprava založení Společenství vlastníků jednotek. Bude založeno celkem pět SVJ. 

Čtyři pro Bytový dům Omega, Jedno pro Bytový dům Centrum. Paralelně vedle sebe 
budou působit jak družstvo, tak i SVJ , přičemž družstvo bude členem SVJ. Po vzniku 
SVJ bude třeba všechny smlouvy s dodavateli překlopit z družstva na SVJ. Poté bude 
třeba vyřešit záležitosti věcných břemen… pro využívání garáží či oprav domů.  

- Smlouva o členských vkladech a jejich ohodnocení znaleckým posudkem a vlastní 
vklad (převod) bytových jednotek z majetku Města do majetku Bytového družstva 

- Vypořádání finančních závazků BD 
- Bezúplatné převody bytů na nájemce – družstevníky 
- Likvidace bytových družstev 

 
U některých konkrétních kroků bude třeba, aby je schválilo zastupitelstvo města i členská 
schůze družstva. Proto je třeba, aby se družstevníci těchto schůzí účastnili. V případu 
neusnášeníschopné schůze se celý proces adekvátně prodlouží.  
 



Za tyto výše uvedené kroky máme cenové nabídky od našich partnerů, znějící na tyto 
hodnoty : 

- Podíl BD na analýze Deloitte…     170.715 CZK  
- Změna prohlášení vlastníka …     12.000 CZK+ DPH  
- Vklad spoluvlastnického podílu města do BD …   max 32.000 CZK+ DPH 
- Vypořádání podílového spoluvlastnictví a finančních závazků BD…. Max 32.000 

CZK+DPH 
- Založení SVJ …max 32.000 CZK+ DPH 
- Převodní smlouva…. 1000 CZK+ DPH za jednotku 
- Likvidace družstva … 91.800 CZK+ DPH 

V této nabídce ještě chybí znalecké ocenění majetku města + další poplatky typu notáře, 
kolků, zaměření garáží atd.  
 
Usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby jednotlivé kroky byly realizovány v tom pořadí, jak bylo 
prezentováno.  
Pro: 179     Proti: 0   Zdržel se: 2 
 

9) Plánované akce: Majetkové vypořádání .. viz. bod 8 + rekonstrukce elektroniky 
výtahů  

 
10)  Závěr: 

Dotazy z pléna: 
- Proces vypořádání spoluvlastnictví: 

Proč nezavedeme jedno SVJ v domě Omega , ale čtyři.. Odpověď A. Franc.. Velikost 
SVJ udává ta skutečnost, jak jsou postaveny listy vlastnictví. BD Omega představuje 4 
listy vlastnictví, proto je třeba založit 4 SVJ.   Pokud bychom chtěli variantu jednoho 
SVJ , poté by bylo třeba legislativně ze čtyř domů udělat jeden dům. Což představuje 
dohodu spoluvlastníků o zrušení vymezení domů na jednotky, poté požádat o 
stavební úřad o sloučení domů. Po vydání jednoho listu vlastnictví opět znovu 
jednotky vymezit. Dle odborníků, pohybujících se v branži je třeba počítat s tím, že se 
toto bude řešit tak jeden rok, náklady statisíce CZK, výsledek nejistý.   
Dotaz ohledně startovacích bytů-…jak bude ošetřeno, aby město neprodalo 
startovací byty nějakému developerovi, který by je pronajímal např. zahraničním 
dělníkům… odpověď J. Bouška… o prodeji majetku města rozhoduje zastupitelstvo 
města. Současnému končí mandát v roce 2022 a současné vedení města byty 
prodávat nebude. V budoucnosti bude záležet na tom, kdo město povede a jak se 
k této otázce postaví.- komentář A. Franc.. budoucí statutární orgány nových SVJ 
budou muset tuto problematiku průběžně sledovat. 
Jak dlouho bude proces vypořádání trvat… odpověď J. Antoš.. nelze předjímat, cílem 

je to, aby se jednotky převáděly nezadlužené. .. odpověď A. Franc… vedení družstva 

udělá maximum , aby proces byl urychlen. Nicméně rychlost splnění některých bodů 

vedení družstva ovlivnit nedokáže. 

- Obecně:  
Žádost , aby představenstvo družstva na internetových stránkách zveřejňovalo zápisy 
z interních jednání. .. odpověď.. M. Ježková… není povinností představenstva  
zveřejňovat protokoly z interních jednání… představenstvo by mělo poskytnout 
konkrétní dokumenty k nahlédnutí na vyžádání. 



Prověření, zda by nemohla probíhat dílčí schůze v domě na VK, neboť ČS se věnuje 
problematice tohoto bodu minimálně… odpověď J. Svoboda… kdysi byla snaha 
realizovat v tomto domě dílčí členskou schůzi … nicméně dostavili se pouze dva 
družstevníci. P. Svoboda na dotázání může poskytnout infomace o chystaných akcích 
v tomto domě.  
 
 
V 18:30 byla členská schůze ukončena  
Zapsal: A. Franc  
 
 

 


