
Zápis z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÝ HARCOV 
IČO: 25023438, sídlem: Sluneční stráň 861/7, 460 15 Liberec 15 

 
Konané dne 29. 11. 2022 v prostorách garážových stání, Sluneční stráň, Liberec 

 
Přítomno: 38 členů (27 osobně + plná moc v počtu 11) v počtu 38 hlasů z celkového počtu 66, což je 58 %, 
                   schůze je tedy usnášeníschopná. 

 
Hosté: P. Straka (zástupce zprostředkovatele dodavatele el. energie a plynu – M&S fair Agency s.r.o.) 
 

1. Pan Koza zahájil schůzi, přivítal přítomné a hosta. 
 
2. P. Koza byl schválen jako řídící schůze. Bylo schváleno 100 % přítomných hlasů. 
 

a. P. Pavlíček a p. Stupčuk byli schváleni do funkce mandátové komise. Bylo 
    schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 
b. P. Koza dal schválit program schůze. Bylo schváleno 100 % přítomných hlasů. 

 
3. Pan Koza vyzval pana Straku, aby přítomné informoval. 
 
Pan Straka zmínil, že díky dodavateli Bohemia Energy, který ukončil svou činnost, jsme museli řešit nového 
dodavatele. 
 
Smlouva na dodávku el. energie běží. 
 
Smlouva na dodávku plynu končí k 31.12.2022. 
Aktuálně máme smlouvu s firmou EP Energy Trading (člen skupiny p. Křetínského), tarif KLASIK OPTIMUM. 
 
Máme dvě možnosti: 

1) Smlouva bude pokračovat díky automatické prolongaci, a to s CENÍKOVOU CENOU, která je v 
současné době vyšší než státem stanovený strop (a to 2500 + DPH) 
ČEZ nabízí: 4.219, - Kč 
EON: 3.990, - Kč 
Innogy: 3.720, - Kč 
 
Pokud budeme ve smlouvě pokračovat s nynějším dodavatelem, cena bude ve smlouvě 3.199, - Kč s 
tím, že nám bude účtována cena ve výši cenového stropu (2.500) a zbytek garantuje stát. 
Ceníková cena se může v průběhu roku změnit. 
 
2) Současnou smlouvu ukončíme a uzavřeme novou smlouvu na SPOTOVOU CENU. Což by 
znamenalo hradit denní ceny dle burzy. Pokud budou nižší než státem stanovený strop, bude se 
účtovat nižší cena a ušetříme. Pokud budou vyšší, bude se účtovat maximální cena ve výši cenového 
stropu a zbytek uhradí stát. V zimním období jsou ceny vysoké, v letním nižší. V roce 2022 20 dní v 
říjnu a 10 dní v listopadu byly nižší než strop. Výpověď je v této smlouvě tříměsíční. Lze přejít na 
smlouvu s fixní ceníkovou cenou. 
 

Ze zákona osoba podnikající má měsíční výpověď. Zda je bytové družstvo osoba podnikající je zatím 
nejasné, SVJ ano. 
 



Zda bude stanoven státem garantovaný cenový strop není známo, na rok 2023 by měl být po celý rok, na 
rok 2024 možná. 
 
P. Straka zdůraznil, že nehrozí riziko, že nebude plyn. 
 
P. Koza dal hlasovat o rozhodnutí ohledně dodávce plynu, pro variantu 1) bylo pro 15 hlasů a pro variantu 
2) bylo pro 17 hlasů. Což přítomné znejistělo a rozvířila se debata ohledně rizika varianty 1. Někteří členové 
změnili názor a přikláněli se nově k variantě 1). Představenstvo bylo vyzváno, aby dalo hlasovat znovu 
ohledně varianty 1), tedy v pokračování v současné smlouvě s ceníkovou cenou. 
 

1. hlasování 
kdo je pro variantu 1) se zachováním ceníkové ceny 
PRO: 15 
PROTI: 17 
ZDRŽEL SE: 6 
 
2. hlasování: 
kdo je pro variantu 1) se zachováním ceníkové ceny 
PRO: 19 
PROTI: 12 
ZDRŽEL SE: 7 
 

Výsledek hlasování: Družstvo prolonguje stávající smlouvu se stávajícím dodavatelem do 31.12.2023.  
 
4. Pan Koza informoval o: 
- uzemnění bojlerů 
- opravě fasád domů 862 a 863 
- vyřešení havárie v 861/7 s poškozením sklepu 
- řešení venkovního osvětlení. Technické služby města Liberce zařizovaly nové osvětlení, bylo nekvalitně 
  namontováno, již doopraveno. Osvětlení patří městu, nikoliv Družstvu. 
- nové úklidové firmě. Na jaře roku 2022 se Družstvo dohodlo s panem Paťhou o vyjmutí zajišťování úklidu 
  ze smlouvy, dohodnutá cena již nebyla pro pana Paťhu únosná. 
  Představenstvo oslovilo několik firem a udělalo výběrové řízení. Byla vybrána firma Lumiservice, 
  a to za cenu 225,- Kč / byt s tím, že nabízené služby zahrnovaly více úkonů. 
- navýšení platby pro domovníka o 16,- Kč / byt, díky uplatnění doložky o inflaci 
- problémech s odpadem a používáním kontejnerů, které nepatří Družstvu. Na nástěnky domů vyvěšeny 
  upřesňující informace. Přítomní byli vyzváni, aby objemnější odpad odváželi na sběrný dvůr a rozhodně 
  nic neumísťovali vedle kontejnerů. 
- zastavěných chodbách věcmi a uzamčených únikových východech, což neodpovídá požárním předpisům 
- posledním jednání ohledně převodu do vlastnictví. Bytová družstva jsou osvobozena od daně z příjmů,   
  pokud si od města odkoupí podíl za 1,- Kč. Tedy odpadá strach z navýšení ceny při převádění bytů do 
  vlastnictví. 
- pan Valenta upozornil na problém zatékání do garáže 
- pan Stupčuk informoval o zvednutí zálohy na vytápění z důvodů zdražení plynu a znovu doporučil šetřit si 
  na případné nedoplatky. 
 
zapsala: Ing. Ivana Kotašková 

Vlastimil Koza v.r. 
    předseda představenstva 

 


