
Zápis z členské schůze Bytového družstva MB Omega 

Termín konání :  7.12.2022 v 17:00 

Místo konání:  Divadelní sál Dům kultury Mladá Boleslav 

Pozvaní hosté: Mgr. Antoš (právník SmMB) , Mgr. Šindelka (právník BD), Ing. Ježková 

(zástupce správcovské firmy), JUDr. Leszay (notářka) 

1) Úvod zahájení  

V 17:00 přivítal předseda družstva Ing. Franc členy družstva. Konstatoval , že členské 

schůze     se účastní 120 hlasů  z celkových 226 možných hlasů a proto je schůze usnášení 

schopná 

Proběhla volba předsedajícího a pořizovatele zápisu schůze. Jako předsedající a zapisovatel         

zvolen Ing. Franc ( pro 120 , proti 0 , zdržel se 0) 

 

2) Zpráva představenstva je obsahem přílohy zápisu 

 

3) Zpráva kontrolní komise je obsahem přílohy zápisu 

 

4) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 

včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku.                 

Zpráva je přílohou zápisu. V roce 2021 bylo započítáno do HV podíl družstva na analýze 

Deloitte, proto byla vytvořena ztráta ve výši 137.737, 66 CZK . Navrhujeme tuto ztrátu 

započítat dohromady se ziskem z minulých let ve výši 353.149 CZK. Celkový HV činí 216.411 

CZK. Tato částka bude použita na pokrytí některých nákladů v souvislosti s majetkovým 

vyrovnáním s SmMB a převodem bytů do OV.           

Pro: 120 , Proti: 0 , Zdržel se:0 

 

5) Změna stanov-schválení nového úplného znění stanov. Stanovy obdržel každý člen 

družstva spolu s pozvánkou. Důvodem pro změnu stanov bylo jejich přizpůsobení současné 

legislativě a umožnění nefinančního vkladu SmMB. Členská schůze nové stanovy schvaluje            

(Pro:120 , Proti 0, Zdržel se: 0) 

 

    6)    Členská schůze schvaluje 
-           Dohodu o změně vymezení jednotek v budově č.p. 1371, 1372, 1373 a 1374  na 
pozemku p.č. st. 6440/4 v k.ú. a obci Mladá Boleslav mezi Bytovým družstvem MB OMEGA, 
Statutární městem Mladá Boleslav a společností Real Investment CZ s.r.o, IČ 25441817. 
-           Dohodu o změně vymezení jednotek v budově č.p. 1375, 1376, 1377, 1378 a 1379 na 
pozemku p.č. st. 6492 v k.ú. a obci Mladá Boleslav mezi Bytovým družstvem MB OMEGA, 
Statutární městem Mladá Boleslav a společností Real Investment CZ s.r.o, IČ 25441817. 
-           Dohodu o změně vymezení jednotek v budově č.p. 1380, 1381, 1382, 1383 a 1384 na 
pozemku p.č. st. 6531 v k.ú. a obci Mladá Boleslav mezi Bytovým družstvem MB OMEGA, 
Statutární městem Mladá Boleslav a společností Real Investment CZ s.r.o, IČ 25441817. 
-           Dohodu o změně vymezení jednotek v domě č.p. 1385, 1386, 1387, 1388 na pozemku 
p.č. st. 6559 v k.ú. a obci Mladá Boleslav mezi Bytovým družstvem MB OMEGA, Statutární 
městem Mladá Boleslav a společností Real Investment CZ s.r.o, IČ 25441817. 



-           memorandum o budoucí spolupráci mezi Bytovým družstvem MB OMEGA, 
Statutárním městem Mladá Boleslav a společností Real Investment CZ s.r.o. 
které byly zveřejněny společně s pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách 
družstva: https://www.interma-byty.cz/uzivatele/mlada-boleslav/bd-omega/ 
Pro: 119, Proti:  0, Zdržel se:  1 
 

 
 

7) Členská schůze schvaluje : 
Za prvé: nepeněžitý další členský vklad Statutáního města Mladá Boleslav do bytového 
družstva, který je tvořen spoluvlastnickými podíly o velikosti id. 51/100 na všech 
nemovitostech zapsaných na LV č. 9283, 9543, 9550, 9876 a 12529, k.ú. a obec Mladá 
Boleslav, v budovách č.p. 1371 až 1388 , 1394 
Za druhé: částku ocenění nepeněžitého vkladu Statutárního města Mladá Boleslav podle 
znaleckého posudku ze dne 24. 10. 2022 vypracovaného STATIKUM s.r.o., znaleckou 
kanceláří, podle něhož hodnota nepeněžitého vkladu spočívajícího ve spoluvlastnickém 
podílu o velikosti id. 51/100 činí: 
•           na nemovitostech zapsaných na LV č. 9283, k.ú. a obec Mladá Boleslav 118 743 000 Kč 
(slovy: stoosmnáctmilionůsedmsetčtyřicettřitisíc korun českých) 
•           na nemovitostech zapsaných na LV č. 9543, k.ú. a obec Mladá Boleslav 141 622 000 Kč 
(slovy: stočtyřicetjednamilionůšestsetdvacetdvatisíc korun českých) 
•           na nemovitostech zapsaných na LV č. 9550, k.ú. a obec Mladá Boleslav 140 561 000 Kč 
(slovy: stočtyřicetmilionůpětsetšedesátjedna korun českých) 
•           na nemovitostech zapsaných na LV č. 9876, k.ú. a obec Mladá Boleslav 120 569 000 Kč 
(slovy: stodvacetmilionůpětsetšedesátdevettisíc korun českých) 
•           na nemovitostech zapsaných na LV č. 12529, k.ú. a obec Mladá Boleslav 39 749 000 Kč 
(slovy: třicetdevětmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých), 
To jest celkem 561 244 000 korun českých.  
  
Za třetí: částku, ve které se nepeněžitý vklad statutárního města Mladá Boleslav započítává     
na členský vklad ve výši 561 244 000 korun českých. 

 
Za čtvrté: schvaluje smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu v bytovém 
družstvu mezi Bytovým družstvem MB Omega a Statutárním městem Mladá Boleslav, která 
byla zveřejněna společně s pozvánkou na členskou schůzi na internetových stránkách 
družstva : https:// interma-byty.cz/uzivatele/mlada boleslav/bd-omega 

 
              Pro : 120 , Proti: 0, Zdržel se: 0 

 
8) Volba dalšího člena představenstva. Předseda družstva vyzval přítomné k nominaci 

zájemců o třetí místo v představenstvu družstva. Bohužel, nikdo se nepřihlásil, volba 
byla zrušena. 

9) Provozní záležitosti, diskuse, závěr 
Většina družstevníků žádá, aby na příští schůzi byly předloženy nabídky na instalování 
kamerového systému. 
 
Schůze ukončena v 18:30. 
 
Zapsal : A. Franc  
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