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Z Á P I S 

z jednání členské schůze Bytového družstva ZÚ BETA, IČO: 25401203,  

se sídlem: Masarykova 12, 460 01 Liberec 1 

 

Datum a místo konání: 31.5.2022, 17.00 hod, U Sila 1201, Liberec 30  

Počet členů k 31.12.2021:  34 členů (36 hlasů) 

Přítomno:  33 členů (35 hlasů) -19 osobně (20 hlasů), 14 na základě plné moci (15 hlasů)  

Přítomní hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažerka BD a SV Interma BYTY správa s.r.o., JUDr. Jana Seemanová – 

notářka 

 

Program a přijatá usnesení 
 

bod 1)  Zahájení, prezentace 

              Po zahájení a kontrole prezenční listiny, byl p. Lenc navržen na předsedajícího schůze – schváleno (pro 35, zdrželo se 0, 

proti 0). Bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva a členská schůze je tedy 

usnášeníschopná.   

 

Po následné rozpravě k dalším bodům programu členská schůze vzala na vědomí následující informace a přijala následující 

usnesení: 

bod 2) Rozhodnutí o zrušení bytového družstva s likvidací – vstup družstva do likvidace od 1.6.2022 - schváleno (pro 35, zdrželo  

              se 0, proti 0) 

bod 3) Schválení likvidátora bytového družstva (Provanti economy s.r.o, IČ 03390110 zastoupená p. Šlapákem) – schváleno (pro 

35, zdrželo se 0, proti 0) 

bod 4)    Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření družstva za rok 2021 – schváleno (pro 35, zdrželo se 0, proti 0).        

Bod 5)   Informace o založení SV, seznámení se stanovami 

Bod 6)   Schválení převodu prostředků naspořených do fondu oprav z Bytového družstva ZÚ BETA na SVJ - 50 % z FO na účet  

              SVJ, který bude založen u ČSOB, která nabídla nejlepší podmínky. 50 % se ponechá na stávajícím účtu BD a z něho se  

              budou hradit náklady na likvidaci apod. Po ukončení likvidace BD se zbytek převede na účet SVJ – schváleno (pro  

              35, zdrželo se 0, proti 0) 

Bod 7)   Schválení jednotného vyúčtování za celý rok 2022 pro Družstvo i SVJ – schváleno (pro 35, zdrželo se 0, proti 0) 

Bod 8)   Schválení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2021 - schváleno (pro 35, zdrželo se 0, proti 0)  

Bod 9)   Schválení mimořádné odměny pro představenstvo za převod bytů do osobního vlastnictví – 3000,- Kč za bytovou jednotku  

              bude vyplaceno z FO – schváleno (pro 35, zdrželo se 0, proti 0) 

Bod 10) Schválení způsobu úhrady nákladů za právní služby týkající se převodu spoluvlastnického podílu města na družstvo – tento  

              bod byl již řešen na minulé schůzi BD - nebude se řešit 

Bod 11) Informace o mimořádné schůzi BD ZÚ BETA, která se koná dne 28.6.2022 od 17,00hod. a kde se bude schvalovat  

              mimořádná účetní uzávěrka 

Bod 12) Provozní záležitosti: 

• Znovu otevřena možnost reklamace nátěrů balkónů 

• Bude upřesněn termín dodělání nájezdů do garáží 

• Parkování na příjezdové ploše k domu a na ostatních plochách před garážemi – tato plocha není parkoviště, je to 

příjezd ke vchodu a ke garážím, a to i pro příjezd vozidel Integrovaného záchranného systému, tato plocha může 

sloužit pro krátkodobé manipulační stání (vyložení a naložení vozidla). Tato plocha se nachází na pozemku družstva. 

Dlouhodobé parkování omezuje ostatní uživatele domu a je porušením jak domovního řádu tak i stanov družstva a 

může vést až k vyloučení z družstva  

 

Bod 13)  Diskuse a závěr 

o Veškeré informace (zápisy, vyúčtování atd.) naleznete na stránkách www.interma-byty.cz – sekce uživatelé – 

Liberec – ZÚ BETA – zápis se již nebude distribuovat do schránek. 

 

 

 

Členská schůze apeluje na všechny členy družstva a podnájemníky: 

• aby dodržovali Domovní řád a stanovy družstva 

• aby dodržovali zamykání obou vstupních dveří po 20 hodině, zavírání dveří během dne a nevpouštění cizích osob do 

prostoru domu. 

• aby nevenčili své psy u domu a na přilehlých záhoncích a trávnících, a aby po svých psech uklízeli výkaly 

• aby udržovali pořádek v domě a jeho okolí, nedopalky neodhazovali před domem, ani z balkonů a nekouřili ve 

společných prostorách domu! 

 

 

V Liberci, dne 11.6.2022 

 

    Milan Lenc                               Lenka Šedivá                                                Martin Holemý 

předseda družstva                                 místopředseda družstva                       člen představenstva      

http://www.interma-byty.cz/

