
Zápis z členské schůze
Bytového družstva Jeseník ze dne 12.12.2aft

Program členské schůze:

1. Zahájení a schválení programu členské schůze. Schválení ověřovatelŮ zápisu
z členské schůze.

2, lnformace o činnosti Bytového družstva Jeseník v roce 2018

3. Zpráva o ohospodaření Bytového družstva Jeseník za rok2a18

4. Zpráva kontrolní komise za období roku 2018

5. Seznámení s výsledky ankety

6. Diskuze a závér členské schŮze bytového družstva

1" Zahájení a schválení proqramu členské schůze. Schválení ověřovatelů
zápisu zčlenské schůze

Členskou schůzi zahájil předseda BDJ p. lng. Pavel Cabal,

Na členské schŮzi bylo přítomno 17 členů BDJ.

Členská schůze - je usnášeníschopná,

Doplnění programu členské schůze, žádný návrh.

Hlasování o programu členské schůze - návrh:

Pro návrh. 17 hlasŮ, proti návrhu: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasŮ

Program členské schůze byl přijat,

Ověřovatelé zápisu členské schůze - návrh: l

Bc. Gabriela Podlahová, paní Libuše Ambrozyová

Pro návrh: 17 hlasŮ, proti návrhu. 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasŮ

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem členské schŮze je PhDr. lvan Galuszka

Kontrola plnění usnesení členské schůze z prosince 2017

Předsedovi BDJ - ověřit skutečnost, zda je možné převést družstevní podíl na
právnickou osobu. JUDr. h/Iacura zjistil, že v případě Pravoslavné církve v Osoblaze se jedná
o právnickou osobu (i když specifického charakteru) a navrhl řešení, provést anketu mezi
Ďleny BDJ a pokud nadpoloviční většina členů vysloví souhlas, provést změnu ve stanovách
BDJ
Anketu provedl lng, Cabal, souhlas projevilo 19 členŮ BDJ, což je nadpolovičnívětšina,
proti byljeden člen BDJ. Bude nutná změna stanov,BDJ.
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Realizace kontroly stavu vodovodních trubek v objektu * kvalita pitné vody. Problém
patrně souvisei z výměnou trubek a dále se neprojevil.

Zahájit 1ednání ohledně vybudování 2 ks vytahŮ včetné možnosti získání dotace z
prog!"aff]u EF {PD, cenová nabídka, podmínky, souhlas lMěU Jeseník atd,). lng
tV]ikoškova Petříková pokračovala v jednání v souvislosti s vybudováním výtahŮ v obou
vchodech. Vzhledem k volbám do zastupitelstva jí byto doporučeno §e na tVlU Jeseník
obrátii až po sestavení nového vedení města. Jednání bude pokračovat v roce 2019,

Dcdárrívčetně montáže ochranných mřížek do okapových svoclŮ z dŮvodu zabránit
zanášení či ucpání okapových žlabů, svodů a odpadových košů od nečistot (napadané listí,
ptači trnízda a1") K r^ealizaci požadavku pana N/lacury na pokrytí okapŮ síťkou, vzhledem
k vysokým frnarróním nákladŮm (30 000,-Kč), po dohodě představenstva s par]em [Vlacurou
n*do*lo.

Členská schůze bere zprávu na vědomí:

2. bfqreaqe a §innq§ti Bytového družstva Jeseník za 1" pololetí roku 2Q'18

V bytě A2 paní Rýznarové došlo opět k prasknutí trubky teplé vody. Opakovanou
havárii, řeěil pan Adl, ktený zjistil, že trubka praskla v prostoru mezi byty B 1 a A2 Byl
rnLi zabezpeóen přístup do obou bytŮ. Bylo nutno vysekat zabetonované trubky a při
výměně zabezpeóit jejich pružné uložení, tak aby případný posun jednotlivých domŮ
(.127116 a 1ž7O/B) nezpŮsobil další praskání trubek. Pan Adl nedokončil výměny
vodoměrŮ ve všech bytech, Nepodařiio se mu, i provést výměnu v bytech A3 a A14 i

když 1sem telefonicky kontaktovat vlastníky bytŮ, nenalezli s panem Adlem vhodný
termín. Při výměně je nutno na dobu nezbytně nutnou odpojit ve vchodě teplou i

studenou vodu, proto je vhodné provést výměnu současně Pan Novák i paní
frllachačová §e a panem Adlem spojili a nebyl jim schopen dát termín, kdy výměnu
prov*de

Vzhledem k urazu, kteryi, jsem utrpěl v září, nebyl zatím odvezen papír (reklamní
letákyi, které ve spolupráci s panem lVlacurou skladujeme,

lng. í\4ikošková Petříková pokračovala v jednání v souvislosti s vybudováním výtahŮ v
obou vchodech. Vzhledem k volbám do zastupitelstva jí bylo doporučeno se na MU
Jeserrík obrátit až po sestavení nového vedení města. Jednání bude pokračovat v roce
20,i 9,

V |istopadu byia realizována oprava okapového svodu na domě 127OlB, a vyčištění
okapů a sběrných košů od listí, Oprava přívódu ke kanálům a výměna sběrných košů,
vzhledem ktomu, že další ucpání zatím nehrozí, byla odložena na rok2019, až bude
vhodné pocasí.

K peižadavku pana h/acury na pokrytí okapů síťkou, vzhledem k vysokým finanóním
nákiadům ť3CI 00CI,-Kč), po dohodě představenstva s panem fVlacurou nedošlo.
Požadavek na ořez stromů, je zaslán na tr/Ú Jeseník.

Děkuji paní Dlabačové, panu fulacurovi a paníJakubíčkové, kteři se staraji o zkrášlení
prostředí před domem,

lng. Jitka l\fiikošková- Petříková podává k31 12.2018 rezignaei na svojifunkc!. Nikdo
z přítomrrych neprojevil ochodu nahradit ji v její funkci. Pokud se nepodaří po oslovení
vš*ch člerrŮ BDJ najít za ni náhradu, bude zřejmě nutno přejít na variantu navrženou
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JUDr. N/acurou a provést anketu o přechodu na tzv. malé družstvo kde ve vedení BDJ
bude pouze předseda.

Vzhledem k pochybení při předání bytu pana Chytila dávám ijá svou funkci předsedy
BDJ k dispozici. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nebylochoten funkci převzít,
jsem nucen, přes pochybení při převodu bytu ve funkci dále pokračovat.

V lednu 2019 provede lng. Pavel Cabal odečty spotřeby vody a tepla. Vzhledem
k tomu, že letos nebyly všechny byty ve stanovené době přístupné, žádám, aby
členové družstva, zejména v bytech, kde jsou jiní obyvatelé, umožnili přístup do bytu
v termínu, který bude včas oznámen, Budu potřebovat spolupracovníka (zapisovatele
údajů), odměna za odečty je 1 000,- Kč,

Vneděli g. 12,201B došlo po zapnutí světel a spáleníjedné ze žárovek kvypadnutí
jističe" Protože se mě ani po jeho nahození nepodařilo uvést osvětlení do provozu,
objednaljsem elektrikáře, závada byla v pondělí odstraněna.

Členská schůze bere zprávu na vědomí.

3, Zpréva lqqntJolni komise za obdobj tpku 2017

Zprávu přednesl za nepřítomného předsedu kontrolní komise JUDr. Karla Macuru předseda
BDJ lng, Pavel Cabal.

Zpráva kontrolní komise za 11 měsíců roku 2018 a podklady Jesenické správy domŮ pro
schŮzi 12. 12.2018, viz přílohy.

Celková suma za měsíční platby je plusová, protože část družstevníků má přeplatky. Paní
Jakubíčková, po mém upozornění 10.12.2018 dalšíden vyrovnala.

Členská schůze bere zprávu na vědomí. '

5. SqzJrámení s vÝsledkv anketv členů BDJ

V odpovědi na otázku: Souhlasíte, aby členém Bytového družstva Jeseník mohla být
právnicl<á osoba a to křest'anská církev svým ANO souhlasilo 19 z oslovených členŮ
BDJ, proti byljeden,

V provedené anket nadpolovičnívětšina členŮ BD Jeseník projevila souhlas s otázkou
formulovanou JUDr. lVlacurou, proto bude možné provést změnu stanov.
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4^ Zpráva o ho§podaření Bvtového družstva Jeseník za rok 2017

Přílohy: Podklady ze dne 24.7 .2018 dodané JSD - účetní uzávěrka za 1 . pololetí 2018.

K* dni 3CI. 11 . 2018 je na běžném účtu 137 752,72 Kč, na Podnikatelském účtu 450.777 ,O8
Kč-, hotovost v pokladně 7364,-Kč,

Kontrolou pomocí služby Servis 24, 12. 12.2018 je na běžném účtu 115 220,72Kó

Členská schůze bere zprávu na vědomí:



tVlgr. Libcr Kratochvíla poděkoval členŮm BDJ, že svým hlasovaním umožnili vyřešit
,,irnikiÝ probiém a zavázal se, že církevní obec pokryje náklady vzniklé ze změnou stanov
EDJ,

Členská schůee bere zprávu na vědomí

§. Diskuzaa ;ávě" člengbli schúze

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky získané sběrem letáků neodpovídajI
vynaloženému úsilí, bude po odvezení současného sběru (po zlepšenízdravotního
stavu lng, Cabala) ten sběr ukončen a papír bude odná§en při týdenním úklidu do
sběrných kontejnerŮ,

Fan Novák poděkoval paní Jakubíókové, že úroky ze svých nedoplatků pokryla
náklady rra pronájenr místnosti pro konání schŮze

Paní Vyroubalová, chválila nové nájemníky v bytě 81, se kteryimi nejen nejsou
žádne problémy. ale ochotně odklidili sníh před vchodem 1271t6

Čier:ská sehůze ukIádá představenstvu:

Pckračovai v jednárií s lMU Jeseník o možnosti spoluúčasti města, nebo případné
11ill]smoci při získání dotace při realizaci vybudování výtahů v obou vchodech a provést
p ř*elvýběravé řízen í prro nejvh od nějšího dodavatele.

Dokončit výměnu vodoměrŮ v posledních bytech.
Provést výměnu odpadových košŮ a potrubívedoucí od nich ke kanalizaci za větší, aby

nedocháeelo k jelich ucpávání,

V J*s*níku dne 12 12 2018

7apsal_ PhDr ivari Cialuszka

ť]vóřavatelé zápisu. i_ibuše Ambrozyová

Bc. Gabriela Podlahová

ing. Pavel Cabal

předseda BDJ

8ytové druřstro }esenft,
\. Rřířkovskeho 127116

\fi&,l'lffs/*'
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