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Z Á P I S 

 

z jednání  náhradní členské schůze bytového družstva UNION, IČ : 25433962 

se sídlem Masarykova  522/12, 460 01  Liberec 

 

Datum konání  :  28. června 2022 od 16.00 hod. 

 

Místo konání : Lanškroun, zasedací místnost nad bývalým informačním centrem MÚ Lanškroun,  

           Náměstí J.M.Marků 12 

 

Počet členů družstva  k 31.12.2021   :  91 ( 91 hlasů ) 

Přítomno :  29 členů  družstva UNION, a to osobně nebo na základě plných mocí  

 

Orgány družstva :  

Mgr. Zdenka  Vernerová, předsedkyně, Michal Vávra , místopředseda - omluven, Ing. Jiří Hejl, člen 

představenstva - omluven, Vladislava Šponarová – předsedkyně kontrolní komise,  Stanislav Celý – člen  

 

Program :  

1. Zahájení, prezence 

2. Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření  za rok  2021 

3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky , včetně schválení způsobu 

vypořádání hospodářského výsledku za rok   2021 

4. Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok 2021 

5. Provozní záležitosti 

6. Diskuse, závěr 

 

Ad 1 )   Zahájení, prezence 

Členskou schůzi zahájila předsedkyně družstva ,  uvedla, že se jedná o náhradní  členskou schůzi, která je 

usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných nebo zastoupených členů družstva.   

Poté přistoupila k projednání jednotlivých bodů programu. 

 

Ad 2)  Zpráva kontrolní komise k výsledkům hospodaření  

Zprávu  přečetla  p. Šponarová předsedkyně kontrolní komise 

Družstvo vytvořilo v roce 2021 ztrátu ve výši – 5 535,50 Kč. 

Nákladové položky tvoří hlavně bankovní poplatky.  

Výnosy tvoří poplatky za převod členských práv , smluvní pokuty a penále a úroky z účtů. 

Kontrolní komise doporučila hospodářský výsledek roku 2021 – ztrátu ve výši – 5 535,50 Kč  uhradit v rámci 

následujícího ročního vyúčtování – rozpočítat dle členských podílů v položce podílové náklady. 

Dále p. Šponarová uvedla, že k 31.12.2021 byly nedoplatky na nájemném  23 858,- Kč a dlužníkům byly zaslány 

upomínky. 

Komise navrhla ztrátu za rok 2021 zahrnout do ročního vyúčtování.  

 

Ad 3 ) Seznámení s výroční zprávou o hospodaření a schválení  řádné účetní závěrky, včetně schválení 

způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021. 

Předsedkyně sdělila, že zprávu o hospodaření družstva, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku 

obdrželi členové družstva spolu s pozvánkou na tuto schůzi. Zeptala se na připomínky, případně návrhy ke 

zprávě, a protože tomu tak  nebylo, dala o tomto bodu programu hlasovat. 

Zpráva o hospodaření za roky  2021, včetně způsobu vypořádání hospodářského výsledku byla schválena 100 % 

hlasů přítomných. 

Náhradní členská schůze schválila všemi hlasy přítomných  výsledky hospodaření družstva UNION za rok  

2021, schválila řádnou účetní závěrku za rok 2021 s tím, že hospodářský výsledek   - ztráta  ve výši  

5 535,50 Kč bude uhrazena v  rámci následujícího ročního vyúčtování – rozpočítáním dle členských podílů 

v položce podílové náklady. 

 

Ad  4 )  Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárních orgánů družstva za rok  2021. 

Předsedkyně sdělila, že představenstvo navrhuje za rok  2021 paušální náhrady  statutárním orgánům, tj. 

představenstvu a kontrolní komisi ve výši 21 840,- Kč, tak jako tomu ostatně bylo i v minulých letech, s tím, že 

tuto částku si mezi sebou rozdělí. 

Zeptala se na připomínky, případně jiné návrhy a protože žádné nebyly, dala o tomto bodu programu hlasovat. 
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 Členská schůze schválila všemi hlasy přítomných paušální náhrady za výkon funkce statutárních orgánů 

družstva za rok 2021  ve výši 21 840,- Kč. 

 

 

Ad)  5 ,6   ) Provozní záležitosti, diskuse 

  

p. Poláchová Jiřina – dům čp. 1008 Zborovská : 

- zda se budou provádět kontroly potrubí na teplou vodu, které muselo být chemicky vyčištěno. 

K tomu sdělila předsedkyně, že domovník p. Beran bude komunikovat s firmou, která pročištění zajišťovala o 

preventivních kontrolách potrubí, v domě 1008 Zborovská a  i  v domě čp. 1009 Nerudova. 

 

p. Dušek Kežmarská  549: 

- zda jsou uzavírány podnájemní smlouvy, resp. zda družstvo uděluje předchozí souhlas se všemi podnájmy 

K tomu se vyjádřila předsedkyně, že Kežmarskou má na starosti  M.Vávra, předpokládá, že souhlasy jsou 

dávány předem.  Ještě si to s p. Vávrou upřesní. 

 

 

 

Další dotazy  nebyly, takže předsedkyně poděkovala všem za účast a schůzi ukončila v 17.00 hod. 

 

 

Zapsala dne 05.07.2022   

 

Mgr. Zdenka Vernerová, předsedkyně družstva, v.r.                                                    


