
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  
BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÚ GAMA 

ze dne 11.5.2022 
 

1) Zahájení, prezentace 

Schůzi zahájil pan Mgr. Jiří Vraný Ph.D. , zápis provedl pan Richard Kloss. 
 

Z celkového počtu 49 členů bylo od zahájení schůze přítomno 38 členů, a to buď 
osobně, nebo v zastoupení prostřednictvím plné moci. 
 
Jako hosté byli přítomni Ing. Miloslava Ježková (za Interma BYTY správa s.r.o. ) a 
notářka JUDr. Jana Seemanová.  
 
Bylo konstatováno, že schůze byla svolána řádně a včas v souladu s právními 
předpisy a stanovami družstva platnými k datu zahájení schůze. Členům byly v 
zákonných lhůtách předány pozvánky. Pozvánka byla v zákonných lhůtách 
zveřejněna na úřední desce.  
 
Bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná. 
 
Na funkci předsedající schůze byla navržena Mgr. Jiří Vraný Ph.D.. Návrh byl 
schválen. (38 členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  
 
Ing. Ježkové navrhla, aby byl upraven program schůze a body vyžadující přítomnost 
paní notářky byly přesunuty na začátek jednání schůze.  Návrh byl schválen. (38 
členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování).  
 

1) Schválení zrušení bytového družstva a vstupu do likvidace 

 Návrh přednesl Mgr. Vraný. Bytové družstvo ZÚ GAMA vstupuje do likvidace k 1.6. 
2022. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Návrh byl schválen (38 členů 
pro/0 proti/0 se zdrželo hlasování) 

2) Schválení likvidátora bytového družstva 

Mgr. Vraný podal návrh, aby se likvidátorem Bytového družstva ZÚ GAMA stala 
právnická osoba Provanti economy s.r.o. (IČ 03 390 110). Návrh byl přijat (38 členů 
pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 
 



3) Schválení účetní uzávěrky a výsledků hospodaření družstva 
za rok 2021 

Účetní uzávěrka a výsledky hospodaření družstva za rok 2021 byly schváleny. (38 
členů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování). 

4) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů 
družstva 

 
Paušální náhrady statutárním orgánům družstva byly schváleny  (38 členů pro, 0 
proti, 0 se zdrželo hlasování). 
 

5) Schválení způsobu úhrady nákladů za právní služby 

Bylo diskutována možnost použít část fondu oprav pro úhradu nákladů za právní 
služby, tak jako to učinila jiná družstva. Zároveň ale bylo konstatováno, že dům bude 
v dalších letech vyžadovat opravy a bude třeba aby se příspěvek do fondu oprav v 
nově založeném SVJ Gama zvednul. Mgr. Vraný pro příští členskou schůzi připraví 
přesnější materiál jako návrh k hlasování.  
 

6) Různé, diskuse, závěr 

Paní Smolková upozornila na špatný stav střešních oken v jejím bytě č. 45. Tento 
stav byl potvrzen i vyjádřením pana Hladkého - technika Interma Byty správa s.r.o. V 
současné době probíhá šetření technických příčin a návrh provedení oprav. Žádost o 
čerpání z fondu oprav bude zařazena na první shromáždění SVJ Gama. 
 
Mgr. Vraný seznámil členskou schůzi s průběhem převodu a založením SVJ. 
Na 29.6. bude svolána mimořádná členská schůze BD a také shromáždění členů 
SVJ. 
 
V Liberci 12.5. 2022 
Mgr. Jiří Vraný, Ph.D.,        Richard Kloss 
předseda družstva        místopředseda, zápis 
 


