
Zápis z členské schůze Bytového družstva Jeseník ze dne 17.12.2019

Program členské schůzei

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

2, lnformace o óinnosti Bytového družstva Jeseník v roce 2019

3. Zpráva o hospodaření Bytového družstva Jeseník za rok 2019

4. Zpráva kontrolníkomise za období roku 2019

5. Seznámení s uýsledkyjednání o vybudování výtahu

6, Schválení odměn za rok2019

7. Diskuze a závěr členské schŮze bytového družstva

1. zatráieni a schváleni proqramu členské schůze. schváleni ověřovatelů zápisu
z členské schůze 

l

Členskou schůzizahájil předseda BDJ p. lng. Pavel Cabal.

Na členské schŮzi bylo přítomno ,t8 členŮ BDJ.

Členská schůze - je usnášeníschopná,

Dopinění programu členské schůze, žádný návrh,

Hlasování o programu členské schůze - návrh:

Pro návrh: 18 hlasů, protinávrhu: 0 hlasŮ, zdželo se:0 hlasů

Program čIenské schůze byl přijat,

Ověřovatelé zápisu členské schůze - návrh:

Paní Helena [Vlacurová a paní LibušeAmbrozyová

Fro návrh: 18 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

Návrh byl přijat. l

Zapisovatelem ólenské schŮze je PhDr, lvan Galuszka

Kontrola plnění usnesení schůze z 12.12.2018
Zahájit jednání ohledně vybudování 2 ks uýtahŮ včetně možnosti získání dotace z programu EF
(PD, cenová nabídka, podmínky, souhlas MěU Jeseník atd,).

Pavel Cabal jednal s představenstvem MěU Jeseník 51% vlastníkem o možnosti vybudovat

{tah. tVlěsto se vyjádří k investici až po schválení projektu členskou schŮzí. BDJ nemŮže použít
dům Křižkovského 127116 a 127Ol8 jako zástavu na případnou pŮjčku. Osloveny firmy Kone a
. Zástupce firmy Kone, pan Jiří Otáhal provedl obhlídku a zaměření prostorŮ a dal cenovou
nabídku na vybudování rnýtahů, Souóástí nabídky je možnost použít Zo/a úvěr firmy Kone na 5

let. Celková suma za dva výtahy činí 1 518 000 Kč, přsplátkách 1 557 918,23 Kč. Na spořícím
účtu bytového družstva je k dnešnímu dni 450 777,08 Kč, na běžném účtu 245 842,76 Kč. Při
zachování rezervy by bylo možno využít 600 000 na snížení úvěru.

Pro dalši rok je možno požádat o dotaci na bezbariérovost až50% z pŮvodníčástky.

Výměna vodoměrů byla dokončena. l

1,



Vzhledem k tomu, že nedošlo k ucpání odpadních košŮ, po vyčištění žlabů, nebyla jejich
qýměna i rrzhledem k finanční náročnosti provedena.

Členská schůze bere zprávu na vědomí:

2, lnformace o činnosti Bvtového družstva Jeseník za 1í. měsíců roku 2019

V bytě A2 pani Rýznarové došlo v koupelně k zatečení v koupelně, Havárii, řešil pan Adl,

V bytě A 5 pana Sedláka došlo opět k zatečení z koupelny bytu A 9, za pomoci pana Dvořáka
z JSD by| osloven jiný instalatér a po r4ýměně sifonu byl problém vyřešen.

Pavel Caba| jednal o možnosti vybudování výtahů v obou vchodech s MÚ Jeseník obou
vchodech, popsáno v předchozím bodě.

Děkuji paní Dlabačové, panu Macurovi a paní Jakubíčkové, kteří se starají o zkrášlení prostředí
před domem,

Po odstoupení lng, Jitka tVlikoškové - Petříkové se nepodařilo předsedovi představenstva
sehnat za ni náhradu. Bude nutno provést na další schůzi změnu stanov tak, aby bylo možno
vést BDJ jenom předsedou představenstva.

Byla provedena oprava dveří ýe vchodě 127ot8. Žaaam členy BDJ, aby upozornili
podnájemníky na nutnost zacházet z majetkem družstva tak, aby nedošlo k jeho poškozování.

V bytě B 2 došlo, podnájemníky k narušení nočního klidu. Byl kontaktován majitel bytu člen
BDJ, aby situaci vyřešil a upozorněn, že v případě opakování budou podnájemníci nuceni byt
vyklidit. Při zjišťování okolností případu jsem zjistil, že to nebyl první případ. Žaaam
druŽstevníky, aby mě narušení domovního řádu okamžitě oznámili, abych mohl zjednat
nápravu,

Provedeno seřízení dveří na balkon v bytě paní$chmidové,

V ,lednu 2019 provedou lng, PavelCabal a JUDr. Karelí\iacura odečty spotřeby vody a tepla.
Je třeba, aby členové družstva, zejména v bytech, kde jsou jiní obyvatelé, umožnili přístup do
bytu v termínu, ktený bude včas oznámen. Odměna za odečty je stejná 1 000,- Kč.

Po předložení kupnísmlouvy lng. Mikoškovou Petříkovou byl na MU podán návrh na nájemní
§mlouvu paní Bronislavě Burdákové. Smlouva čeká na podpis paní starostky a má
platnost od 1j.2a2a.

Členská schůze bere zprávu na věbomí.

3. Zpráva kontrolní komise za období roku 20í8 a 11. měsíců roku 2019

Za nepřítomného předseda kontrolníkomise JUDr. Karla Macuru, přečetl lng. Pavel Cabal.,

Zpráva kontrolní komise za 11 měsícŮ roku 2019 a podklady Jesenické správy domů pro schůzi 12
12.2a18. viz přílohy 

l

Celková suma za měsíční platby je plusová, protože část družstevníků má přeplatky. paní
Jakubíčková, po mém upozornění z14.12.2018 dalšíden nedoplatek vyrovnala.

Členská schůze bere zprávu na vědomí:

4. Zpráva o hospodaření Bvtového družstva Jesenik za rok 20í9

Přílohy: Podklady ze dne 9.12" 2019 dodané JSD.
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Kedni 30, 1,!.2019jenaběžnémúčtu245842,76Kč,naPodnikatelskémúčtu450.777,08Kč.,
hotovost v pokladně 10 000,-Kč.

Kontrolou pomocí služby Servis 24, 17. 12. 2019 je na běžném účtu 245 220,72 Kč

Členská schůze bere zprávu na vědomí:

5, §eznámení s vÝsledkv iednání o možnosti vvbudováni vÝtahu

Bylo provedeno v kontrole plnění usnesení

Členská schůze bere zprávu na vědomí:

6, §chvá|ení za rok 2019

Vzhiedem k rezignaci lng. Jitka lMikoškové Petříkové na funkci místopředsedy představenstva BDJ
navrhuji, aby její odměnu dostal JUDr. Karel fVlacura, ktený aktivně pomáhal předsedovi BDJ při řešení
právních problémŮ ijednání z firmou Kone. Výše odměn zůstává stejná jako loni 4 000,- kó předseda
a 2 000,- Kč místopředsedové a bude vyplacena jednorázově,.

Výsledek hlasování: 
!

Pro návrh, 17 členů, protinávrhu 0 členů, zdržel se hlasování 1 člen

7. Diskuze a závěr čIenské schůze

pan lrlovák je třeba jednat rychle, nabídka ťirmy kone je časově omezená, pan Novák dodal
část výkresu výtahové šachty a nabídl se, že urychlídodánízbytku dokumentace.

Členská schůze ukládá představenstvu:

í. Pokračovat v jednánís tVlU Jeseník o možnostispoluúčasti města, nebo případné nápomoci
při získánídotace při realizaci vybudování rnýtahů v obou vchodech a pokračovat v jednání
s panem Otáhal, zástupcem firmy Kone.

Z. Vypracovat návrh na přechod na malé družstvo, kde bude pouze předseda představenstva,
svoial k tomu schŮzi BDJ a zajistit notářskou změnu stanov BDJ.

V Jeseníku dne 17. 12,zal[g

Zapsal; PhDr. lvan Galuszka

*trč;řovatelézápisu: LibušeAmbrozyová

Helena Niacurova

lng. Pavel Cabal

předseda BDJ
Bytové drrůstvo leseník

Kříž&owkého 127116
79001 lcsenik
lČO;25941623
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