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Z Á P I S 

                   z jednání z bytové schůze Bytového družstva SPEKTRUM, IČO : 25460242, 

sídlem : Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 

 

Datum konání: 1.6.2022 

 

Místo konání: Vysokoškolské koleje Technické univerzity Liberec Harcov – blok C  

                       (konferenční místnost C1) 

 

Počet členů k datu konání členské schůze : 68 (73 hlasů)  

 

Přítomno : 42 členů se 46 hlasy  

 
 

Pozvaní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažerka bytových družstev Interma – BYTY, a.s.  

                          Mgr. Renata Ponikelská  - právník 

                          Bc. Eva Rozsívalová – Magistrát města Liberec 

  JUDr. Jana Seemanová, notářka 

                          Martin Paťha - domovník  

 

Program : 

 

1) Zahájení, prezence 

2) Schválení změny stanov BD 

3) Odvolání a volba nové kontrolní komise 

4) Zpráva představenstva družstva 

5) Zpráva kontrolní komise o hospodaření družstva 

6) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021,  

včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku  

7) Schválení proplacení paušálních náhrad statutárním orgánů 

8) Převod podílu SML – aktuální informace 

9) Dluhy, provozní záležitosti 

10) Diskuse, závěr 

 

  

ad 1) Členskou schůzi zahájil předseda pan Kounek, který konstatoval, že schůze je usnášení schopná.           

          Přivítal hosty a všechny přítomné členy bytového družstva, byl 100% hlasů zvolen řídícím schůze a       

          dále vedl schůzi dle programu. 

 

ad 2) Proběhlo hlasování o změně stanov. Navrhované změny stanov každý obdržel k prostudování    

           společně s pozvánkou na schůzi. Hlavním důvodem změny bylo, že převod podílu na člena BD  

           musí být bezplatný. Výsledek hlasování - pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0 

 

ad 3) Koncem minulého roku nás opustila paní Slámová (místopředsedkyně kontrolní komise) a bylo třeba  

         zvolit novou. Vzhledem na to, že v prosinci tohoto roku končí mandát celé kontrolní     

         komise, dohodli jsme se, že stávající kontrolní komise se odvolá a zvolí se nová na dalších 5 let.  

 Hlasování o odvolání kontrolní komise - pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0 

 

 Proběhla volba nové kontrolní komise ve složení: 

 

 Ivana Martínková – předsedkyně kontrolní komise 

 Zdeněk Svoboda – místopředseda kontrolní komise 

 Jan Běhavý – člen kontrolní komise 
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 Výsledek hlasování - pro: 40 / proti: 0 / zdržel se: 0 

 

Tímto bychom chtěli poděkovat paní Slámové za odvedenou práci pro BD. 

 

ad 4)  Pan Kounek seznámil přítomné členy s činností představenstva za poslední období. Zrekapituloval  

          dění od poslední řádné členské schůze v roce 2019. 

 

06/2019 Přeúvěrování hypotečních úvěrů na dalších 5 let. 

11/2021 Ukončení firmy Bohemia energy, přechod k ČEZ a Innogy. 

03/2021 vznik spolku - Spravedlnost pro bytová družstva 

01/2022 Mimořádná členská schůze – rozhodnutí o převodu městského podílu po splacení     

              hypotečních úvěrů v roce 2024  

Průběžné jednáme se zástupci města, právními kancelářemi a spolkem Spravedlnost pro bytová 

družstva ohledně finalizace převodu městského podílu a upuštění od povinnosti zdanění majetku 

po převodu. 

 

Větší provedené opravy: 

2019  dům 845 oprava schodiště                          10 500,- kč 

 dům 846 oprava stříšek na zídkách      8 200,- kč 

2020  dům 848 ucpaný svod pod kanálem        7 000,- kč 

2021  dům 847 zvlněná dlažba před vchodem  28 500,- kč 

 dům 847 výměna řídící jednotky k výtahu 57 822,- Kč 

 

Ucpaný svod pod kanálem byl zanesen zbytky z malování a stavebních úprav. 

Důrazně upozorňujeme na zákaz vylévání těchto materiálů do kanálů! 

 

Naplánované opravy: 

2022  dům 848 oprava střechy + svody a okapy 

  dům 845 dokončení opravy dlažby  

 

ad 5)  Paní Martínková seznámila členy družstva s výsledky kontrolní komise o hospodaření 

          družstva za rok 2021 a doporučila schválení uzávěrky. Ztrátu ve výši 2 838,36  Kč navrhla uhradit      

          ze zisku z minulých období. Zároveň děkujeme Intermě byty za dobrou spolupráci a přípravu     

          účetních podkladů. 

 

  ad 6)  Členská schůze schválila všemi hlasy řádnou účetní uzávěrku za rok 2021 a dále, že ztráta ve výši 

2 838,36  Kč bude uhrazena ze zisku z minulých období. 

 

 ad 7)   Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad statutárním orgánům družstva ve výši 45,- Kč 

měsíčně za bytovou jednotku (cena je stejná jako minulý rok) 

Výsledek hlasování, pro: 100% hlasů. 

 

ad 8)   V současné době se připravuje Dohoda o narovnání a Smlouva o smlouvě budoucí o převodu 

nemovitých věcí, která definuje podmínky převodu městského podílu. Součástí bude čestné 

prohlášení člena družstva a Smlouva o převodu bytové jednotky na člena DB.  

Ve smlouvě je zakotvena cena převodu městského podílu za 1 Kč včetně parcel pod budovami.  

Aby mohla být dodržena tato cena, musí mít majitelé bytů v den převodu trvalé bydliště v Liberci. 

 

 Harmonogram: 

 

 Do 31.7.2022 musíme poslat seznam bytových jednotek a členů BD (číslo jednotky, datum narození, 

adresa trvalého bydliště) na SML. 
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 16.8.2022 Proběhne schválení radou města 

 15.9.2022 Proběhne schválení zastupitelstvem 

Následně budou doplněny čísla usnesení do smluv a ty budou podepsány. 

 

Požádáme o nacenění zbylých pozemků v okolí BD a podle ceny se rozhodneme o rozsahu odkupu 

pozemků. 

 

 SML připravuje ocenění majetku BD. Byli jsme osloveni znalcem na zaslání příslušných podkladů. 

 

ad 9)   V současné době BD neeviduje žádného významnějšího dlužníka. 

 

Provozní záležitosti 

 

o    Objevují se netěsnosti na okapech a okapních svodech. 

Nahlaste prosím panu domovníkovi místa, která jsou netěsná a následně se objedná jejich oprava. 

 

o    Čištění propustí u domu 848. Dochází k zanášením propustí částmi modřínů z přilehlé zahrady. 

Prověří se možnost prořezání těchto stromů s majitelem pozemku. 

 

o    Žádáme Interma byty o zaslání žádosti na TSML, aby uklízeli posečenou trávu neprodleně po její 

posečení.  

 

o    Zatékání do garáží. Vytipují se podezřelé geigry, které mohou mít souvislost se zatékáním a ty se 

otevřou a zkontroluje se jejich stav. 

 

o    Bylo dohodnuto vymalování chodeb ve všech bytových domech. Proběhne výběrové řízení a 

vybere se nejlepší nabídka.  

 

o    Dům 847, problém se skladováním nepotřebných věcí ve společných prostorech. Bude vyvěšena 

výzva k jejich odklizení. 

 

o    Dům 847, problém s nadměrným hlukem z pronajatých bytů. 

Bude informován majitel bytu, aby sjednal nápravu se svými podnájemníky. 

 

o    Pan domovník oznámil požadavek na navýšení ceny za úklid na 180,- Kč/byt. jednotka (bez 

prostředků na mytí. Byl požádán o doplnění nabídky včetně mycích prostředků. Poptáme úklidové 

firmy, porovnáme ceny a následně se rozhodneme, jestli cenu akceptujeme, nebo přejdeme k jiné 

firmě. 

 

o   Bylo odsouhlaseno objednání generálního úklidu bytových domů. 

 

o    Poptali jsme stroj na úklid garáží. Cena stroje, který by měl odpovídající parametry je cca. 180 tis. 

Kč. Vzhledem na cenu, skladování a další náklady spojené s provozem, jsme nákup nedoporučili. 

 

Děkujeme všem za účast na schůzi, buď osobně, nebo na základě plných mocí. 

 

 

 Liberec 1.6.2022 

                      

 Zapsal: Ing. Petr Kounek                            Odsouhlasil: Mgr. Jiří Kříž  

                   předseda družstva                                      místopředseda družstva 


