
Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva NOVA IČ 25484753 se sídlem Masarykova 
522/12, 400 01 Liberec 

                                                                                                                                                                                       
datum konání: 5.11.2021 od 17.30 hodin     
místo konání: vstupní prostory v přízemí domu Rumburských hrdinů 859, Nový Bor 
 
Program: 
                                                                                                                                                                      
1)  Zahájení, prezence 
2)  Zpráva předsedy družstva 
3)  Schválení účetní uzávěrky a výsledků hospodaření za rok 2020 
4)  Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2020 
5)  Zvýšení příspěvku do fondu oprav 
6)  Provozní záležitosti 
7B  Diskuze,závěr 
                                                                                                                                                                                        
Přítomní hosté: 
 
ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma Byty správa s.r.o., 
Kamila Hudíková – referentka Interma Byty správa s.r.o. 
                                                                                                                                                                                              
ad 1)  Předseda družstva zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné hosty a rovněž nového člena 
družstva ing. Kliku. Poté byla provedena kontrola prezence. Byly předloženy 3 plné moce 
družstevníků p. Menzelové, manželů Maškových, Jolany Frommmelové a dále plná moc Města Nový 
Bor, za který se schůze zúčastnila ing. Jitka Capouchová. Dalších 10 družstevníků bylo přítomno 
osobně – viz prezenční listina, takže konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 

 
ad 2)  Mgr Faifr informovalo záležitostech , které byly řešeny od minulé čl. schůze. Nyní je teprve 
schvalován rok 2020, tedy rok kdy v čele družstva stál po většinu roku ještě ing. Mašek. Nynější 
datum schůze bylo ovlivněno jarní covidovou epidemií a následujícím lockdownem v roce 2021. Po 
dobu roku 2020 se žádné zásadnější problémy v domě nevyskytly. Z fondu oprav bylo čerpáno 14.976 
Kč. Jednalo se o opravu topení a TUV a úpravu společné televizní antény. Přítomní byli seznámeni s 
tím, že od 1.1.2021 byla u Generali Česká pojišťovna uzavřena nová pojistná smlouva ohledně 
pojištění domu. K tomuto kroku bylo přistoupeno v důsledku předchozí havárie v domě, která nebyla 
kryta pojistkou. Nynější poj. smlouva zahrnuje mnohem větší rozsah případných pojistných  událostí 
a odpovídá současnému stavu domu. Roční pojistné činí 16 208 Kč, tedy je vyšší než pojistné  
předchozí smlouvy, což se však zatím nepromítlo do předpisů plateb u jednotlivých družstevníků a 
toto bude napraveno až v dalším předpisu. 
 
ad 3) Všichni družstevníci obdrželi výroční zprávu hospodaření za rok 2020 spolu s pozvánkou. 
Vyčíslená ztráta je dána poplatky. Členská schůze souhlasila s vyrovnáním ztráty družstva započtením 
se ziskem z minulých let. 
 
Poté následovalo hlasování o výsledku hospodaření za rok 2020:  
(pro - 15 hlasů; proti - 0 hlasů; zdrželo se - 0 hlasů) 
                                                                                                                                                                                          
ad 4) Paušální náhrady za období roku 2020 jsou součástí předpisu měsíčních plateb 
 
Následovalo hlasování o schválení vyplacení náhrad představenstvu: 
(pro - 15 hlasů ; proti - 0 hlasů; zdrželo se  -  0 hlasů) 
                                                                                                                                                                                    



ad 5)  K tomuto bodu vystoupila Mgr. Baláková. Nyní družstevníci hradí 10 Kč za metr čtvereční. V 
roce 2020 bylo ve fondu 319 262 Kč. Fond je třeba navýšit vzhledem k uvažovaným opravám v 
dalším období. Konkrétně jde o opravu štítů, jejichž oprava byla schválena na čl. schůzi již v roce 
2017 a s tím by bylo praktické spojit i novou fasádu. Návrh zvýšení je o 3 Kč na metr čtvereční, 
celkem by tedy činil 13 Kč na metr čtvereční. 
 
Následovalo hlasování o zvýšení fondu oprav s tím, že k navýšení dojde od 1.1.2022. 
(pro - 15 hlasů; proti - 0 hlasů; zdrželo se - 0 hlasů) 
 
ad 6)  Předseda družstva informoval o dílně, která byla zřízena v kotelně domu. Zdůraznil, že práce 
v této dílně je možné provádět pouze ve prospěch BD. S ohledem na stížnosti, že se tak vždy neděje, 
bylo rozhodnuto, že pokud se situace v tomto směru bude opakovat, bude dílna zrušena. 

K dotazu paní Bradové, že zjistila, že jí nejde klíč do tzv. malé kolárny, ač jde o společný 
prostor pro všechny družstevníky, Mgr. Faifr uvedl, že k nápravě dojde v průběhu měsíce. Původní 
fabka bude vrácena zpět a všichni družstevníci tak budou mít do uvedeného prostoru opět přístup. 
Toto zajistí pan Lepko. 

Pan Lepko poté podal informaci ohledně odstranění vosích hnízd z půdy a opravy světla na 
půdě. Vizuálně na půdě neshledal závady. Dáno v úvahu, zda na půdě neprovést postřik či jiné 
opatření proti vosám. Firma KDK Izol, která v roce 2016 prováděla rekonstrukci střechy, v tomto 
roce dosud neprovedla kontrolu střechy, ač provedení této kontroly je podmínkou trvání záruky. Toto 
bude řešeno ve spolupráci s Intermou, která již uvedenou firmu oslovila. Z plánu revizí na tento rok 
nebyla dosud provedena revize hromosvodu – opět řešeno prostřednictvím Intermy. 

Mgr. Faifr seznámil přítomné s ukončením dodávky elektřiny společných prostor od firmy 
Bohemia Energy s tím, že již zajistil přechod od dodavatele poslední instance, což byla ČEZ na 
dodavatele se standardní smlouvou- opět ČEZ. V souvislosti s tím se rozproudila diskuze o nutnosti 
zhasínání ve vstupních prostorách domu, kde je zhasínání vázáno na ruční ovládání, která nakonec 
skončila závěrem, že než provádět nějaké drahé technické úpravy, bude nejlepší dbát na zhasínání. 
                                                                                                                                                                 
Poté byla schůze ukončena s tím, že předpoklad další schůze je na jaře v roce 2022, tak aby výsledky 
hospodaření za rok 2021 byly schváleny v souladu se stanovami včas, to ovšem za předpokladu, že 
opět nedojde k lockdownu. 
                                                                                                                                                                                 
Zapsala Marta Baláková 


