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Z Á P I S 
 

z jednání členské schůze Bytového družstva CENTRAL, IČ: 25477749, 
sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 
Datum konání: 22.9. 2022 v 17,00 hod. 
Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Česká Třebová, Staré náměstí 78, I. Patro  
Počet členů k 21.9. 2022: 44 se 45 hlasy 
Přítomno: 28 členů osobně nebo v zastoupení na základě plné moci s celkem 29 hlasy        
  
 
Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev (Interma Byty správa s.r.o.) 
   
 
Program: 
 

1) Zahájení, prezence 
2) Zpráva představenstva družstva  
3) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019, 
    2020 a 2021 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
4) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce statutárním orgánům družstva 
5) Rezignace místopředsedy družstva a volba nového místopředsedy 
6) Provozní záležitosti 
7) Diskuse, závěr 

 
Průběh jednání a přijatá usnesení (dle programu) 

  
1) Členskou schůzi zahájil předseda družstva pan Milan Neruda, který po kontrole prezenční  

listiny konstatoval, že na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů družstva (28 
ze 44 členů resp. 29 hlasů) a členská schůze je tedy usnášeníschopná. Předsedajícím 
členské schůze dále navrhl Ing. Ježkovou, což schůze schválila jednomyslně. Zapisovatelem 
je Ing. Faltus. 

     (pro: 29, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
 

2)  Pan Neruda uvedl, že chod družstva byl bez větších problémů a připomněl některé zásady. 
Při parkování v místě družstva je nutno dbát zvýšené opatrnosti na svažitých částech 
v zimním období. Zamykání hlavních vchodů v noci je nutnost jakož dovírání vniřních dveří. 
Úklid na patrech před vchody do bytů je na zodpovědnosti vlastníků bytů. Dále TEZA 
informuje o navýšené ceně plynu, zatím bez zohlednění aktuálního zastropování cen vládou 
od 1.1.2023. Odhad je navýšení o 10-15% v roce 2023. Nutno zdůraznit, že již v roce 2022 
je cena cca o 120% vyšší oproti roku 2021 a toto není reflektováno v aktuálních předpisech. 
Proto by bylo vhodné zálohy navýšit. Tento bod je dále rozveden v provozní části.  

 
3)  Ing. Hájková seznámila přítomné s hospodařením družstva za rok 2019, 2020 a 2021. Ve 

fondu oprav je aktuálně 1.041.369 Kč. Hospodářský výsledek byl v r. 2019 se ztrátou 5638 
Kč, v r. 2020 se ziskem 534 Kč a v r. 2021 se ztrátou 549 Kč. Po krachu Bohemia Energy 
družstvo přešlo k dodavateli elektřiny poslední instance a to ČEZu a výrazně vyšší cenou. 
Momentálně elektřinu dodává Pražská plynárenská a.s. 

 
 Členská schůze schvaluje účetní závěrku-výsledky hospodaření družstva za rok 2019, dle 

dříve obeslané hospodářské zprávy a pokrytí ztráty z minulých zisků jednomyslně. 
  (pro: 29, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 

Členská schůze schvaluje účetní závěrku-výsledky hospodaření družstva za rok 2020, dle 
dříve obeslané hospodářské zprávy a ponechání zisku nevypořádaného na účtě jednomyslně. 

  (pro: 29, zdrželo se: 0, proti: 0) 
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Členská schůze schvaluje účetní závěrku-výsledky hospodaření družstva za rok 2021, dle 
dříve obeslané hospodářské zprávy a pokrytí ztráty z minulých zisků jednomyslně. 

  (pro: 29, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
 
 
4) Členská schůze schvaluje výplatu paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2019, 2020 a  

2021 v plné výši, tj. 7040 Kč/člena/rok. 
           (pro: 29, zdrželo se: 0, proti: 0) 
 
5) Místopředseda družstva Ing. Faltus podal žádost o uvolnění z pozice v družstvu 
 Členská schůze odvolává místopředsedu z funkce. 
     (pro: 28, zdrželo se: 0, proti: 1) 
   

Členská schůze volí nového místopředsedu Ing. Miloslava Ženku na návrh předsedy. 
 (pro: 28, zdrželo se: 1, proti: 0) 
 
6) Ve smyslu cen plynu viz bod 2) 
    Členská schůze schvaluje navýšení záloh se zvýšením položek za teplo a ohřev TUV o 200%. 

Nové zálohy budou účinné od 10/2022. 
 (pro: 24, zdrželo se: 1, proti: 4) 
 

Balkóny jsou zrezivělé a vyžadují buď opravu a nátěr anebo výměnu. 
 Členská schůze dává mandát představenstvu družstva k hledání a poptávání takových řešení 

pro projednání na příští schůzi. 
 Dále zazněl návrh opatřit vchody čipovými zámky, představenstvo poptá řešení pro projednání 

na příští schůzi. 
 
 
 
Doplňující informace: 
 

1) Kontaktní adresy a tel. čísla: 
 

 
 

* Interma BYTY správa s.r.o. - Správa bytového fondu, U Sila 1201, 463 11 Liberec 30, tel.: 482 737 977, 
   https://www.interma-byty.cz/kontakty/ 

 

 
2) Pojištění domácností: 
 
Současná pojistná smlouva od 1.7.2017 u ČSOB pojišťovny „Náš dům“ č. 8067999113 umožňuje u dílčích 
pojištění domácností vyjmutí pojištění společných prostor. 
 
 
 
V České Třebové, dne 22.9.2022                                           Zapsal: Ing. Radovan Faltus 
 

                     

                      
                                                                                             Schválil: Milan Neruda Ing. Radovan Faltus 

         předseda      místopředseda           


