
                                        Výňatek ze zápisu 

      ze schůze představenstva Bytového družstva ZELENÉ ÚDOLÍ, kontrolní komise  

      a zástupců jednotlivých domů, konané dne 2. 3. 2022. 

Program: 1. Příprava členské schůze 

                  2.Projednání návrhu Dohody o narovnání a o převodu nemovitých věcí. 

1)  Termín konání členská schůze po jednotlivých domech od 18°°hod byl stanoven od 

      19.4. do 28.4.  

      Představenstvo připraví zprávu o činnosti a hospodaření družstva za r. 2021 a seznámí    

      členy s plánovanými opravami pro letošní rok. Bude dokončena oprava poslední stěny 

      (jižní strana domu 1086), oprava kotelny domu 1082 (výměna kotlů a ohřevu vody). 

      Rozpracována bude oprava kotelny domu 1084 a oprava střechy parkovacího domu. 

      S ohledem na růst cen oprav navrhuje představenstvo zvýšení částky do FO o 3,- Kč/m2 

         obytné plochy od 1. 6. 2022. Dále představí k projednání návrh na modernizaci optického  

      kabelu. Kontrolní komise provede kontrolu hospodaření družstva a vyhotoví zprávu o své  

      činnosti za období od minulé čl. schůze. Zástupci jednotlivých domů provedou kontrolu  

      schůzovních místnosti v domě a budou spolupracovat v otázce úhrady hypotečních úvěrů  

      se členy družstva, bydlícími v domě.  

2)  Návrh dohody řeší sporná práva smluvních stran následovně: 

      - Předmětem převodu jsou nemovité věci 

        a) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 2221/2, jehož součástí je budova č.p. 1085 

        b) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 2221/3, jehož součástí je budova č.p. 1081 

        c) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 2221/4, jehož součástí je budova č.p. 1082 

        d) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 2221/5, jehož součástí je budova č.p. 1083 

        e) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 2221/6, jehož součástí je budova č.p. 1084 

        f) podíl 51/100 na pozemku parc. č. 222107, jehož součástí je budova č.p. 1086 

        - SML touto dohodou převádí své vlastnické právo k Předmětu převodu na Družstvo. 

        - Družstvo vlastnické právo k Předmětu převodu za stanovených podmínek přijímá. 

        - Kupní cena za Předmět převodu činí 1,- Kč. 

        - Družstvo prohlašuje, že na jeho straně, stejně jako na straně všech jeho členů budou 

          splněny podmínky pro převod Předmětu převodu nejpozději do konce roku 2022. 

        - SML požaduje před uzavřením dohody o narovnání předložení čestných prohlášení 

          členů, vzorové smlouvy o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva a prohlášení 

          vlastníka. Prohlášení vlastníka a vzorová smlouva o převodu jednotek pak bude  

          přílohou dohody o narovnání. 

        - Tiskopis Čestného prohlášení obdrží členové při členské schůzi družstva. 

        - Prohlášení vlastníka (družstva) zpracuje vedení družstva ve spolupráci se správou bytů,  

          projektantem a právníkem.  

         

         V Liberci 9. 3. 2022  
 

 


