
  

  

 

 

Zápis z  členské schůze Bytového družstva CHLUMEC 

IČ: 254 51 791, sídlem Masarykova 522/12, Liberec 

ze dne  20. 9. 2022 
 
 
Datum konání: 20. 9. 2022 v 17.00 hodin 
 

Místo konání: Kulturní dům, Muchova ulice 267, Chlumec 
 
Účast členů družstva na členské schůzi:  34 členů disponující 36 hlasy 
                          
 
Dle předloženého programu :  
 

1) Zahájení, prezence  
Mgr. Martina Brhelová zahájila členskou  schůzi a  všechny přítomné  přivítala. Dále 
konstatovala, že se sešlo 34 družstevníků (s počtem hlasů 36), což je nadpoloviční většina a 
členská schůze je  usnášeníschopná.  

 
2) Zpráva představenstva 

Předsedkyně družstva Mgr. Brhelová shrnula práci představenstva za rok 2022.  
 

3) Seznámení s výroční zprávou představenstva a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 
včetně schválení vypořádání hospodářského výsledku   

Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2021 seznámila přítomné předsedkyně 
družstva. Účetní jednotka nevykazuje pohledávky, ani závazky po lhůtě splatnosti. 
Hospodářský výsledek za rok 2021 skončil ziskem ve výši 30.080,- Kč. Zisk bude ponechán 
na účtu družstva. 
Schváleno 100% přítomných družstevníků 
 

4) Schválení zmrazení fondu oprav do doby převodu jednotek do osobního vlastnictví (OV) 
Schůze schvaluje zmrazení fondu oprav do doby převodu jednotek do osobního vlastnictví. 
Schváleno 100% přítomných družstevníků 
 

5) Schválení navýšení plateb za topení v souvislosti se změnami cen energií 
Od 08/ 2022 byly navýšeny zálohy na teplo o 100%. Členské schůze schvaluje navýšení těchto 
záloh, tak jak byly předány jednotlivým družstevníkům na základě platných výměrů s účinností 
od 08/2022. 

Schváleno 100% přítomných družstevníků 
 

6) Informace o následném postupu při převodu bytových jednotek do OV 
V červnu 2023 bude mimořádná členská schůze, kde budou družstevníci informováni  o 
podmínkách převodu jednotek do osobního vlastnictví. Ze Smlouvy o spolufinancování uzavřené 
mezi BD a Městem Chlumec plyne, že nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty 20 let ode dne 
právní moci  kolaudačního rozhodnutí by měli smluvní strany uzavřít smlouvu o převodu 
spoluvlastnických podílů města a příslušných pozemků na bytové družstvo. Kolaudační 
rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.8.2003 (na bytový dům č.p. 400) a 23.10.2003 (na bytový 
dům č.p. 399).  
 

7) Schválení pověření firmy Interma BYTY správa s.r.o. na realizaci dokumentů potřebných 
pro převod jednotek do OV 

Předsednictvo bytového družstva oslovuje firmu Interma BYTY správa s.r.o., aby pomohla se 
zajištěním administrativních úkonů k převodu jednotek. 
Schváleno 100% přítomných družstevníků 
 

8) Schválení alternativního řešení pro dodávky teplé vody v případě výpadku plynu 
Schůze schvaluje úpravu kotlů v obou domech pro alternativní ohřev vody na elektrickou energii. 
Bude provedeno ihned po sehnání patřičných dílů. 
Schváleno 100% přítomných družstevníků 



  

 
 
 

9) Projednání možnosti výměny oken na vlastní náklady a návrat prostředků snížením fondu 
oprav o 60% 
Nájemníci mají možnost výměny oken dle předložené nabídky na vlastní náklady. Pokud tak učiní, 
bude s nimi uzavřena dohoda o snížení fondu oprav o 60% do doby vyrovnání. Výměna bude 

provedena ve spolupráci s představenstvem - 399 p. Rundt, 400 p. Brhelová 

Schváleno 100% přítomných družstevníků 
 

10) Provozní záležitosti  

• Družstevníci byli seznámeni se stavem střech na obou domech a schvalují lokální opravy 
dle předložené dokumentace, dále bude provedeno posouzení stavu střechy s ohledem 
na možné budoucí využití k alternativnímu zdroji energií - bude projednáno v červen 2023 

• Členové družstva byli seznámeni s vývojem cen energií a upozorněni na stoupající  
náklady, explicitně pro majitele více bytových jednotek 
 

6) Diskuse, závěr  
Po krátké diskuzi byla členská schůze družstva ukončena. 

 
 
 
 
V Chlumci, 20. 9. 2022                                                                                
 
 
 
        Mgr. Martina Brhelová 
                                                                                                        předseda družstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


