
Zpráva představenstva družstva 

 

Představenstvo družstva pracovalo ve složení Aleš Franc (předseda) a Jiří Hložek 

(místopředseda). 

Během roku 2021+ většiny roku 2022  se činnost družstva soustředila na tyto 

činnosti: 

- Pokračování kroků v souvislosti s majetkovým vyrovnáním se SmMB 

- Udržovací, rekonstrukční práce 

- Provozní záležitosti a problémy 

V rámci majetkového vyrovnání s SmMB byly realizovány tyto kroky : 

- Zaměření garáží… provedl technik Intermy p. Košek 

- Vyhotovení návrhu Dohod o vymezení jednotek  

- Jednání se SmMB a firmou Real Investment CZ ohledně těchto dohod 

- Vyhotovení finálních dohod ke schválení 

- Příprava nových stanov 

- Znalecké ocenění majetku družstva/podílu SmMB, který se bude převádět 

- Příprava návrhu smlouvy o nefinančním vkladu SmMB do Bytového 

družstva MB Omega  

V inkriminovaném období byly podniknuty tyto akce : 

- Montáž garážových vrat 

- Montáž odvětrávacích mřížek 

- Čištění žlabů, odstranění kabelů 

- Rekonstrukce elektroniky zbývajících výtahů 

- Úprava balkonů ze společných prostor 

- Kontrola střechy  

 

 

 

Bytové družstvo spolu se SmMB čelilo žalobě manželů Dostálových. V prosinci 

2021 soud jejich žalobu zamítl. Žaloba se týkala požadavku na okamžité 

převedení bytu do osobního vlastnictví.  



Problémy ohledně domu na VK 1394 jsme řešili spolu s panem Jiřím Svobodou. 

V roce 2021 jsme řešili dodávky plynu pro dům na Václava Klementa 1394. 

Původní dodavatel Bohemia Energy zkrachoval , novým dodavatelem jsme zvolili 

firmu ČEZ. Do budoucna bude třeba zvolit energetickou strategii tohoto domu. 

Kapacita přívodního potrubí firmy Centrotherm je již vyčerpána a tak jeho 

napojení na centrální vytápění není možné.  

Byla realizována schůzka s novým vlastníkem nebytových prostor, paní 

Lacinovou z Nepřevázky.  

Dále jsme řešili-řešíme nefunkční zásobníky vody v kotelně 

Domovnické služby máme zajištěny panem Sýkorou, pan Sýkora je bohužel 

dlouhodobě a těžce nemocen, nyní pověřen výkonem funkce domovníka pan 

Veselý z Oseka u Sobotky.   

 

Jako družstvo se potýkáme s těmito problémy : 

- Vandalismus… každé dva měsíce máme rozbité vstupní dveře , máme 

nabouraná vrata do garáží , kelímky v gajgrech atd. 

- Bezdomovci , pohyb cizích osob v domech 

- Odkládání věcí na chodbách , ve společných prostorách. 

 

 

Další plány družstva: 

- Kamerový systém- dotaz na družstevníky, zda jej pořídit jako eliminace 

případů vandalismu.  

- Budeme muset řešit problematiku úklidu od 1.1.2023. Stávajícímu 

dodavateli končí smlouva, požaduje navýšení cen o 30%. 

- Pokračování v realizaci kroků, vedoucích k majetkovému vyrovnání se 

SmMB, převodu bytů do OV a likvidaci BD.  

 

V Mladé Boleslavi dne 15.11.2022 Aleš Franc 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


