
Zápis 

z členské schůze Bytového družstva Lanškroun - Nerudova (č. 990 a 991) konané  
14. dubna 2022 od 16 hod. v zasedací místnosti MÚ, nám. J. M. Marků 12 Lanškroun 

 
Přítomni: členové družstva dle prezenční listiny 
Zástupci správce Interma BYTY správa s.r.o.: 
  Ing. Miroslava Ježková, manažerka bytových družstev Interma BYTY a.s. 
  Jiří Hladký, technik bytových družstev Interma BYTY a.s. 
Vladimír Beran, domovník 
Zástupci firmy Stavoplast spol. s r.o. Žďár nad Sázavou: 
   Ing. Jaroslav Petr, jednatel 
  Mgr. Jaroslav Petr, jednatel 
 
 
 

1. Zahájení, prezence 

Schůzi zahájil předseda představenstva bytového družstva David Latif. Konstatoval, že 
podle prezenční listiny je přítomno 23 členů BD, tj. 71,9 %. Schůze je usnášeníschopná. 
 
 
 

2. Zpráva představenstva 

V souvislosti s ukončením dodávek plynu od Bohemia Energy ke dni 13. 10. 2021 řešil 
předseda BD David Latif ve spolupráci s Intermou a ekonomickým a energetickým 
poradcem ing. Romanem Lempem změnu dodavatele plynu mimo režim DPI (dodavatel 
poslední instance). Novým dodavatelem byla na základě cenových nabídek a možností 
dodávek vybrána společnost VEOLIA. Smlouva byla uzavřena na odběr plynu za cenu 
1360 Kč/MWh s fixací na 3 roky, tj. na období od 1. 12. 2021 do 31. 12. 2024. 
 

 
 
3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní 
uzávěrky za rok 2021 včetně schválení způsobu vypořádání 
hospodářského výsledku 

Ing. Miroslava Ježková seznámila s výroční zprávou hospodaření a účetní uzávěrkou za 
rok 2021. Majetek 22 084 942 Kč. Úvěry ve výši 439 003 Kč. 
Hospodářským výsledkem za rok 2021 je ztráta ve výši 7 146,08 Kč, způsobena je 
vysokými bankovními poplatky. 
Zůstatek ve Fondu oprav je k 31.12. 2021 ve výši 933 590,40 Kč, byl tvořen ještě za staré 
sazby ve výši 3,50 Kč na m2.  
Družstvo nevykazuje žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Platební morálka 
členů družstva je výborná. 
   
Členská schůze jednomyslně schválila účetní uzávěrku a odsouhlasila, že ztráta za rok 
2021 ve výši 7 146,08 bude převedena do podílových nákladů do následujícího ročního 
vyúčtování. 
 

Schváleno:  23 
Zdržel se:  0 
Proti: 0 
 



4. Paušální náhrady nákladů za výkon funkce za rok 2021 

Členská schůze schválila paušální náhrady členům představenstva za výkon funkce za 
rok 2021. 
 
Schváleno:  23 
Zdržel se:  0 
Proti: 0 
 
 
 

5. Schválení koupě stavebních pozemků (zastavěná plocha pod domy 
čp. 990 a 991) od města Lanškroun dle cenové mapy za 600 Kč/m2 a 
schválení způsobu úhrady kupní ceny. 
Předseda družstva jednal s vedením města Lanškroun o možnosti odprodeje pozemků 
pod bytovými domy 990 (stavební parcela č. 3703  o výměře 292 m2) a 991 (stavební 
parcela č. 3692 o výměře 300 m2). Cena, za kterou by Bytové družstvo Lanškroun – 
Nerudova získalo pozemky do svého výlučného vlastnictví, byla stanovena na 600 Kč/m2. 
Celková cena za obě parcely činí 355 200 Kč.  
 

Hlasování o odkupu pozemků: 
Schváleno: 23 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Hlasování o formě úhrady kupní ceny. Nadpoloviční většinou bylo schváleno, že kupní 
cena bude v plné výši uhrazena z fondu oprav. 
Schváleno: 20 
Zdržel se: 1 
Proti: 2 
 
 

 

6. Ostatní informace a dotazy týkající se údržby domů 990 a 991 za rok 
2021 

Připomínka – v bytovém domě č. 990 v některých bytech málo hřeje topení. Bylo 
doporučeno udělat kompletní revizi topení. 
 
 
 

7. Plán oprav na rok 2022 

Firma Stavoplast spol. s r.o. představila technologii čištění zateplených fasád domů. V 
Lanškrouně už realizovala čtyři zakázky. Při navrhované technologii dochází k čištění 
studenou tlakovou vlnou, poté oplach tlakovou vodou, následuje impregnační nástřik a 
zakonzervování. Vše se provádí z vysokozdvižné plošiny. Firma je schopna drobné vady 
na omítce opravit, na vyčištění dává záruku 5 let.  
Už v roce 2018 firma stanovila cenu za vyčištění obou domů o ploše 674 metrů2 na 108 
830 Kč včetně DPH. Ing. Petr uvedl, že od té doby se zvýšila cena impregnace, proto je 
nutné počítat s navýšením částky o 10 %. Realizace je možná v červnu nebo v červenci 
2022.  
Během čištění je nutné odklidit věci z balkónů, zavřít ventilačky. Okna zanesená od 
impregnace lze omýt teplou vodou. 



 
Hlasování o zahrnutí čištění fasád do plánu oprav: 
Schváleno: 21 
Zdržel se: 1 
Proti: 1 
 
Vymalovat chodby a sklepy v obou domech bílou barvou, spodní část asi ve výši 1 metru 
šedou barvou. 
 
Schváleno: 18 
Zdržel se: 3 
Proti: 2 
 

 

 

8. Provozní záležitosti 
Jaroslav Lechnýř navrhl, aby byla doplněna jména na schránkách. David Latif jména 
vytiskne a domovník Vladimír Beran schránky označí. 
 
Úkol z minulé schůze – nechat prořezat túje u domu č. 990 byl splněn, túje jsou 
prořezány. 
 
 
 

9. Diskuse, závěr 

Bylo navrženo a schváleno, že bude pořízen 1 x kontejner na bioodpad. Zajistí David 
Latif. 
 
 
 
 
 
        David Latif  
                                  předseda BD 
 

 

Zapsala: Marie Hrynečková 
 
 
 
 
 
 
 


