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ZÁPIS 
z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ 

Datum a místo konání: 23. 6. 2022, ZŠ Broumovská, Broumovská 847/9, Liberec, 17:00 hod.  

Počet členů Bytového družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) k 23. 6. 2022: 260  

Přítomno celkem: 56 členů BDV, včetně plných mocí – celkem 76 hlasů 

Program: 

1. Zahájení, prezence  
2. Zpráva o činnosti představenstva za období roku 2021  

3. Zpráva kontrolní komise  

4. Schválení výsledků hospodaření družstva za rok 2021  

5. Navýšení nákladů na statutární orgány družstva na částku 50 Kč/měsíčně  
6. Převod podílu SML na družstevníky (informace o aktuálním stavu) 
7. Dluhy, provozní záležitosti  

8. Diskuse, závěr  
 
Pozvaní hosté:  

- Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev Interma BYTY správa s.r.o.,  
- Michal Večerník – domovník. 

 
 
1) Zahájení, prezence 

Členskou schůzi zahájil a dále řídil Mgr. Mochal, předseda představenstva BDV. Za kontrolní 
komisi byla přítomna vedoucí kontrolní komise Ing. Händelová. Za představenstvo BDV dále 
přítomen Ing. arch. Horatschke a za kontrolní komisi Ing. Vondroušová a pí. Palasová. 

 
2) Zpráva o činnosti představenstva 

• Jednání se Statutárním městem Liberec (dále jen „SML“) ve věci převodu podílu 

• Účast na Zastupitelstvu SML 

• Účast na schůzkách Spravedlnost pro bytová družstva  

• Jednání ohledně převodu podílu SML na BDV (zástupci SML) 

• Jednání ohledně převodu podílu SML na BDV (JUDr. Marvanová) 

• Jednání s domovníkem (údržba, úklid a pojistné události) 

• Jednání s technikem Interma BYTY správa s.r.o. - oprava Kašmírová (dlažba, pavlače), 
oprava dlažby Hedvábná 1117 a 1118 

• Nahlížení do spisu a Odvolání proti Rozhodnutí o výstavbě bytového domu Vlnařská 
(v sousedství domu Kašmírová 1120) 

 

3) Zpráva kontrolní komise 

Zprávu přednesla vedoucí kontrolní komise Ing. Monika Händelová.  
1. Nebyly nám předloženy žádné oficiální stížnosti. Naše postřehy a náměty řešíme přímo 

s představenstvem (např. převod bytů do osobního vlastnictví - SML, úvěry, opravy, 
pohledávky, aj. provozní záležitosti). Jsme zváni na jednání představenstva, kterých se 
účastníme.  
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2. Prověřili jsme účetnictví r. 2021 a dle našeho názoru je vedeno v souladu s účetními a 
jinými předpisy. Nejsou žádné náznaky zpronevěry představenstva či správce bytového 
družstva (Interma BYTY a.s.). Nákupy (nejčastěji opravy) jsou prováděny poptávkovým 
řízením u více firem. Dle našeho názoru představenstvo jedná s péčí řádného hospodáře. 

3. Pro představenstvo v posledních dvou letech je největším „oříškem“ převod podílů SML 
na BD, resp. nájemníky. Je to neskutečné množství dokumentace, různé komunikace a 
jednání. Oceňujeme, že představenstvo v tomto směru jedná bez nároku na zvláštní 
odměnu (na rozdíl od některých jiných BD).  

4. Fond oprav k 31.12.2021 činí 11,9 mil. Kč. (navýšen  o cca 350 tis. Kč za rok a čerpán ve 
výši 1,9 mil. Kč převážně na splátky úvěru za opravy střech). KS toho úvěru k 31.12.2021 
činí 7,3 mil. Kč. (V tuto chvíli považujeme zůstatek za dostačující, neplánují se významné 
opravy.).  

4)  Schválení výsledku hospodaření r. 2021  

Zpráva o hospodaření byla přílohou pozvánky na členskou schůzi. Hospodářský výsledek 
za rok 2021 je vykázán zisk ve výši  51.742,- Kč. (jedná se především o příjem z poplatků za 
pronájem z převodu bytů) 

Navrhujeme (souhlasíme), aby zisk ve výši + 51.742,- Kč byl převeden do hospodářského 
výsledku minulých let, jehož konečný zůstatek bude po zaúčtování činit + 90.602 Kč.  

 
Proběhlo hlasování o schválení výsledku hospodaření družstva za rok 2021 a zároveň 
o souhlasu s převodem zisku ve výši 51.742,- Kč na neuhrazenou ztrátu minulých let.  

Výsledek hlasování:  
PRO: 76                                                      PROTI: 0                                           ZDRŽEL SE: 0 
 

5) Schválení navýšení nákladů na statutární orgány družstva na částku 50 Kč/měsíčně 
Vzhledem k nárůstu činnosti statutárních orgánů BDV spojených zejména s převodem podílu 
SML na BDV, je navrženo zvýšení poplatku na statutární orgány BDV na částku 50 
Kč/měsíčně. 

Proběhlo hlasování o schválení navýšení měsíčního příspěvku členů BDV na náklady 
statutárních orgánů na částku 50 Kč/měsíčně s účinností od 1. 8. 2022. 
 

Výsledek hlasování:  
PRO: 70                                                      PROTI: 0                                         ZDRŽEL SE: 6 
    

6) Převod podílu SML na družstevníky 

Dne 23. 6. 2020 byly na mimořádném zastupitelstvu SML projednávány body: č. 002) Návrh 
postupu při převodu spoluvlastnických podílů SML v bytových domech; č. 003) Stanovisko 
postupu při převodu spoluvlastnických podílů SML v bytových domech a č. 004) Zřízení 
pracovní skupiny pro řešení narovnání majetkových vztahů SML v bytových domech. Ze 
strany SML byl pověřen vypracováním pravidel pro převod podílu SML na jednotlivá bytová 
družstva RNDr. Michal Hron. V této záležitosti proběhlo množství jednání za účasti zástupců 
všech BD, kterých se tato situace týkala tj: BD ZÚ ALFA, BD ZÚ BETA, BD ZÚ GAMA, BD LB 
TYRŠOVA, Liberecké BD Stadion, BD VLNAŘSKÁ, BD SPEKTRUM, BD STARÝ HARCOV, BD 
ZELENÉ ÚDOLÍ a Stavební BD A+G STADION. Za BDV se jednání účastnili členové 
představenstva Mgr. Mochal, Ing. Kubín a Ing. arch. Horatschke. Na Zastupitelstvu SML dne 
10. 12. 2020 se daná problematika řešila v těchto dvou bodech: č. 33/1 - Návrh na vypořádání 
se s bytovými družstvy, kde radní Petr Židek z ODS předložil návrh na vypořádání se s 
bytovými družstvy, který je nakloněn družstevníkům a cílí na dodržení závazků města o 
bezplatném (nebo za symbolickou částku) převodu družstevních bytů, jak lidem zajišťovaly 
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smlouvy podepsané mezi lety 1998-2007. V tomto návrhu se argumentuje, že město se 
na bytových domech za posledních plus mínus 20 let nijak nepodílelo na jejich správě a 
údržbě, což dělala družstva sama a peníze, které takto byly vynaloženy mají dnes sloužit jako 
kompenzace městu. Bod č. 203 - pravidla na vypořádání se bytovými družstvy, kde v otázce 
bytových družstev vládnoucí koalice není za jedno. Zatímco ODS v tomto případě táhl za 
jeden provaz s opozicí a družstevníky, Starostové pro Liberecký kraj naplnění původních 
smluv odmítali. Byl předložen návrh na vypořádání se s družstevníky, jehož základem bylo, že 
každý má zaplatit městu částku 32 tisíc korun. To by městské kase zjistilo příjem zhruba 35-40 
milionů. K dané problematice převodu podílu SML na jednotlivá BD byl založen i facebookový 
profil s názvem Spravedlnost pro bytová družstva - 
https://www.facebook.com/groups/spravedlnostproBD 

V roce 2021 hlasováním per rollam mimo zasedání členské schůze BDV byla schválena nadpoloviční 
většinou hlasů vůle BDV uzavřít kupní smlouvu na odkup městského podílu za 1 Kč dle usnesení 
zastupitelstva SML č. 38/2021.  

Rada SML dne 26. 7. 2021 schválila návrh smlouvy pro převod podílu SML na první bytové družstvo 
v Liberci, tj. na Bytové družstvo ALFA, které bylo úspěšně zastupováno JUDr. Hanou Kordovou 
Marvanovou. Naše BDV rovněž podniká kroky k zajištění převodu podílu SML a vede jednání 
s právními zástupci SML v této věci.  

Vzhledem ke složité právní problematice související s převodem tohoto podílu na BDV a následně 
na jednotlivé členy BDV, vedení BDV oslovilo ve věci právního zastupování družstva JUDr. Hanu 
Kordovou Marvanovou, advokátku ČAK 01812, se sídlem Holšická 1458, 19016 Praha 21, IČ: 
67406246 (dále jen „JUDr. Marvanová“). JUDr. Marvanová BDV předložila cenovou nabídku, ve které 
bylo stanoveno, že za veškeré právní úkony uvedené ve smlouvě o právním zastupování náleží 
advokátce odměna ve výši 8.000,- Kč bez DPH, za každou jednotku v budově, v níž bude 
spoluvlastnický podíl města převeden smlouvou na Klienta (BDV). Jednotkou se rozumí bytová 
jednotka nebo garáže (samostatná jednotka). JUDr. Marvanové, která při jednání se SML zastupovala 
bytová družstva v Liberci, se podařilo dohodnout převod za původně slíbenou částku 1,- Kč. Zejména 
z důvodu znalosti celé kauzy byla představenstvem BDV oslovena právě paní JUDr. Marvanová, aby 
byla zaručena vysoká kvalita a profesionalita právních služeb. 

Dne 30.1.2022 představenstvo BDV vydalo Usnesení per rollam k bodu týkajícímu se právního 
zastupování BDV ze strany JUDr. Marvanové, ve věci převodu podílu města Liberec na BDV, 
následného převodu jednotek na jednotlivé členy BDV a v dalších souvisejících věcech.  

Předmětem navrhované smlouvy o poskytování právních služeb byly následující právní úkony: 

- připomínkování, úpravy a projednávání smlouvy mezi SML a BDV, 
- projednání smlouvy mezi SML a družstvem s ÚOHS s ohledem na otázku zákazu veřejné 

podpory, 
- projednání změny zákona o dani z příjmů s MF ČR a v Parlamentu, která se týká osvobození 

bezúplatného převodu majetku na družstvo od daně z příjmů, 
- prohlášení vlastníka dle podkladů předaných družstvem a vklad do katastru nemovitostí, 
- převodní smlouvy z družstva na družstevníky a vklad do katastru nemovitostí, 
- založení SVJ + stanovy, 
- úkony k likvidaci družstva. 

 
Výsledek hlasování  
K 2.3.2022 bylo na BDV doručeno 144 hlasů z celkového počtu 276 (z toho bylo 132 souhlasů, 6 
zdržení a 6 hlasů proti přijetí usnesení). Dle čl. 25 odst. 3 Stanov BDV je k přijetí usnesení třeba 
nadpoloviční většiny hlasů členů BDV. Vzhledem k tomu, že pro přijetí bylo pouze 47,8% členů BDV, 
nebylo usnesení per rollam přijato. 
 

https://www.facebook.com/groups/spravedlnostproBD
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Aktuální stav 
SML k uzavření Dohody o narovnání a smlouvy o smlouvě budoucí požaduje: 

- předložení dokladu prokazujícího nesplacený HÚ, 
- čestná prohlášení od členů BDV s prohlášením nabyvatele jednotky o trvalém pobytu na 

území SML a aktuální seznam členů BDV, 
- předložení prohlášení vlastníka budov (vč. rozdělení na počty BJ a nebytových jednotek). 

Dle posledních informací od právní kanceláře zastupující SML je možné provést nahlášení trvalého 
pobytu na území SML až v době podpisu smlouvy o převodu a podpisu čestného prohlášení, které 
bude přílohou smlouvy o převodu. Pro naše BDV je tedy termín, kdy bude třeba nahlásit trvalé 
bydliště na území SML v roce 2025. Družstevníci, kteří v té době nebudou tuto podmínku splňovat, 
budou ze strany vedení BDV upozorněni na nutnost splnit tuto podmínku do podpisu Čestných 
prohlášení, které budou přílohou Smlouvy o převodu podílu.  
 
Vláda ČR schválila návrh novely zákona o daních z příjmu, který nyní jde do Poslanecké sněmovny 
a který by měl osvobodit bytová družstva od úhrady daně v případě převodu podílu, jako v našem 
případě.  
V návrhu změny ustanovení § 4a je uvedeno: V § 4a se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno q), které zní: 
„q)      z nabytí spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je obec členem 
nebo zřizovatelem, pokud 
1.         na výstavbu této nemovité věci byla v období od roku 1995 do roku 2007 získána dotace ze státního 
rozpočtu prostřednictvím programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury nebo ze 
Státního fondu rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších 
předpisů, a 
2.         převod této nemovité věci na jinou osobu byl po stanovenou dobu zakázán podmínkami poskytnutí 
dotace podle bodu 1 a jedná se o první převod po uplynutí této doby s tím, že tento převod slouží k tomu, aby 
tato nemovitá věc byla ve vlastnictví fyzické osoby.“. 

 
 

7) Dluhy, provozní záležitosti 

• Vznik dluhu spojený s užíváním městského bytu č. 38 v Hedvábné 1118/9 a následným 
úmrtím jeho nájemníka ve výši 30.743,- Kč. Podána žádost na SML a Zastupitelstvo SML dne 
27. 5. 2021 na 5. zasedání rozhodlo usnesením č. 136/2021 o úhradě dluhu ze strany SML. 

• Aktuální dlužná částka (pohledávka) 68.558,- Kč (tj. 264,- Kč na jednoho člena družstva). 

• Oprava fasády v 5. patře domu Hedvábná 1118, kde bylo zjištěno zatékání do spodních pater 
domu. Opravu provedla společnost Kadleček Izolace v 09/2021 za cenu 277.702,- Kč vč. DPH. 

• Přetěsnění prosklených částí pavlače v Kašmírové 1120 v 05/2022, provedla firma Cheb spol. 
s r.o. za cenu 26.427,- Kč vč. DPH. 

• Oprava dlažby Kašmírová 1120 (35.000,- Kč) a izolace nad garáží (69.000,- Kč) 

• Servisní práce u garážových vrat - cena 41.713,- Kč vč. DPH za všechny objekty. Dodavatel 
společnost MAVES s.r.o.  

• Zajištěno čištění parkovacích stání v květnu 2022. Čištění garáží v Hedvábné 1117, 1118 a 
Kašmírové 1120 provedl dodavatel Ing. Mojmír Bleša, cena za úklid garáží 57.953,- Kč 
vč. DPH. 

• Na základě Směrnice BDV č. 01/2017 stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu 
s podnájmem bytové jednotky nebo garáže bylo představenstvem BDV za rok 2021 a 2022 
vydáno celkem 46 souhlasů s podnájmem bytové jednotky nebo garážového stání. Celkem 
bylo ze strany nájemníků na manipulačních poplatcích uhrazeno 37.500,- Kč. 

• Nové rozpisy vyúčtování služeb – navýšení cca o 300,- Kč. 
 

 
8) Diskuse, závěr 
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• SML vyhlásilo akci Tvoříme Liberec 2022, kde je dána možnost zlepšení našeho okolí 
v participativním rozpočtu, kdy část peněz z městského rozpočtu může být využita na 
projekty navržené obyvateli Liberce (celkem 29 projektů). Výsledky budou 
zveřejněny 3. 8. 2020. Hlasovat je možné také osobně v městském informačním centru, které 
je otevřeno v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Každý má možnost využít 3 kladné a 1 záporný 
hlas. Našeho okolí se dotýká projekt č. 4: Rekonstrukce Broumovského náměstí (prostor mezi 
ZŠ Broumovská a centrem Korint) a projekt č. 18: Rekonstrukce tenisových kurtů pod ulicí 
Sametová. Informace a možnost hlasování je na: Anketa - Tvoříme Liberec 2022 | Munipolis 
Výsledky hlasování budou zveřejněny 3. 8. 2022. 

• Stížnost na uživatele městských bytů (znečišťování společných prostor a zápach z bytové 
jednotky). Bude podána žádost o provedení kontroly ze strany SML.  

• Žádost o úklid prostor Atria v Kašmírové 1120. 

• Kontrola funkčnosti okapového svodu z Atria do prostor před garáží Kašmírová 1120. 

• Žádost o kontrolu zatékání v prostorách garáží Kašmírová 1120 a koroze konstrukce 
v Hedvábné 1118. 

• Žádost o řešení opravy opadané fasády na domu Hedvábná 1119. 
 
 
 
 
Na závěr bych chtěl upozornit na povinnost každého člena družstva hlásit družstvu včas změny, 
týkající se jeho osoby a příslušníků domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové 
evidence a pro stanovení výše úhrad za služby - článek 10 odst. 2 písm. f) Stanov BDV. 

Nahlášení změn je možné provést přímo na SBF nebo na webových stránkách správce: 
http://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/ 

Kontaktní údaje na správce BDV – INTERMA BYTY, a.s. 
správa nemovitostí: U Sila 1201; Liberec 30, 463 11 
tel.: 482737977, e-mail: sbf@interma-byty.cz 

Kontakt na domovníka objektů BDV: p. Michal Večerník: 602668562 

 

  
    

   

Zápis z náhradní členské schůze BDV konané dne 23. 6. 2022 bude vyvěšen na nástěnkách 
jednotlivých domů BDV a umístěn na webových stránkách  
http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mochal 

https://www.munipolis.cz/app/anketa/otazky/AJ2NEMa9
http://www.interma-byty.cz/virtualni-kancelar/nahlasit-spolubydlici-osoby/
mailto:sbf@interma-byty.cz
http://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/bd-vlnarska/

