
Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva NOVA IČ 25484753  

se sídlem Masarykova 522/12, 400 01 Liberec 

 

datum konání: 20. 5. 2022 od 18.00 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 2021  

4) Schválení paušálních náhrad představenstvu družstva za rok 2021  

5) Provozní záležitosti  

6) Diskuze, závěr  

Přítomní hosté: ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma Byty správa s.r.o.,  

ad 1) Předseda družstva zahájil členskou schůzi, přivítal přítomného hosta. Poté byla provedena 

kontrola prezence. Byly předloženo 7 plných mocí družstevníků p. Menzelové (2x), manželů 

Maškových, Jolany Frommmelové, Ing. Kliky, p. Schneider a paní Vondráčková. Dalších 8 družstevníků 

bylo přítomno osobně – viz prezenční listina, takže konstatováno, že schůze je usnášeníschopná.  

ad 2) Mgr. Faifr informoval o záležitostech, které byly řešeny od minulé čl. schůze. Po dobu roku 2021 

se žádné zásadnější problémy v domě nevyskytly.  

ad 3) Všichni družstevníci obdrželi výroční zprávu hospodaření za rok 2021 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 2021: (pro - 15 

hlasů; proti - 0 hlasů; zdrželo se - 0 hlasů) ad  

ad 4) Paušální náhrady za období roku 2021 jsou součástí předpisu měsíčních plateb Následovalo 

hlasování o schválení vyplacení náhrad představenstvu: (pro - 15 hlasů; proti - 0 hlasů; zdrželo se - 0 

hlasů)  

ad 5)  

a) Ing. Ježková předala Mgr. Balákové podrobnou zprávu hospodaření BD Nova za rok 2021. Jde 

o obsáhlý materiál, s nímž se takto může seznámit každý družstevník. Materiál je poté nutno 

vrátit Intermě.  

b) Ing. Ježková k dotazu ohledně stanovení záloh za teplo a vodu uvedla, že s ohledem na 

skutečnost, že až na jedinou výjimku všichni družstevníci za rok 2021 vykazovali přeplatek, 

nedošlo k navýšení záloh. Zálohy jsou navyšovány jen při vyúčtování. S ohledem na situaci, 

kdy není vyloučeno, že v průběhu roku dojde k dalšímu zdražení plynu, mohou jednotliví 

družstevníci sami požádat Intermu o zvýšení záloh a bude jim zaslán nový měsíční předpis. 

Není však možné, aby si sami od sebe platby navyšovali. Je tedy nutno vyčkat na nový 

předpis.  



c) Mgr. Baláková uvedla, že všechny revize za minulý rok byly provedeny. V březnu letošního 

roku byla provedena odborná zkouška výtahu, která zjistila závadu v záložním akumulátoru a 

odborné servisní firmě MSV Liberec již byla předána objednávka na odstranění závady. MSV 

Liberec zároveň od 1. 4. 2022 zvýšilo cenu za dílo o 3,8 %.  

d) Přítomní členové byli seznámeni Mgr. Balákovou se skutečností, že od r. 2020 platí nová 

směrnice EU o povinnosti instalovat do bytových domů měřidla s dálkovým odečtem. K tomu 

byla vydána vyhláška, která stanoví lhůtu pro výměnu vodoměrů jednotně na 5 let. Povinnost 

instalace měřičů výhradně dálkově odečitatelných je od 1. 1. 2022 a výměnu je nutno provést 

do 1. 1. 2027. Nové dálkově odečitatelné přístroje budou dražší. Výměnu musí provádět 

pouze osoby s certifikací. Pokud jde o náš dům, je třeba provést výměnu do července 2024. K 

tomuto Ing.  Ježková podala vysvětlení s tím, že Interma se v zajištění výměny bude 

angažovat.  

e) Mgr. Baláková ve spolupráci s Intermou zajistí do srpna letošního roku každoroční revizi 

střechy firmou KDK EKO IZOL Česká Lípa, která je podmínkou trvající záruky. S ohledem na 

výskyt vos a vosích hnízd na půdě domu v loňském roce bude pan Lepko letos  provádět 

periodickou kontrolu půdy a v případě hnízd zajistí jejich odstranění nejlépe deratizací 

odbornou firmou.  

f) Debatu o sazbách ČSOB uzavřela ing. Ježková tím, že vstoupí s ČSOB v jednání ohledně jejich 

zvýhodnění  

g) K dotazu ohledně úklidu v domě, pan Lepko uvedl, že v případě, že z objektivních důvodů 

nebude schopen úklid vykonat, zastoupí ho p. Samková  

h) Přítomní byli seznámeni  s tím, že zápisy z čl. schůzí, stejně jako další informace každý najde 

na stránce Interma BYTY správa s.r.o.. Zde je nutno kliknout na uživatelé, poté na Nový Bor a 

zda již jsou zápisy uveřejněny, pokud se pak družstevník chce seznámit s údaji ohledně svého 

bytu, měsíčním předpisem, a s tím jak jsou hrazeny zálohy a zda nemá přeplatek či naopak 

nedoplatek, je možné na stejné stránce kliknout na klientský portál (modrá tabulka) a zadat 

heslo, které si však předtím musí vyžádat od Intermy a poté se již kdykoliv bude moci s tímto 

heslem do portálu přihlašovat. 

 

Zapsal: Mgr. Miloš Faifr, Mgr. Marta Baláková 


