
zápis z členské schůze Bvtového družstva Jeseník

*
Původně se měla konat členská schůze bytového družstva dne 18. prosince 2O2Ov ].8,00

hod. Caffe Natur Bar. Bohužel dle nařízeníVlády ČR se naše republika vrátila do 4, stupně

protiepidemického systému - COV|T - t9, a od pátku 78, 12 2020 platí mimo jiné, uzavření

baru a resta urací a podobných zařízení.

Dne 29. L2.2O2O se konala členská schůze Bytového družstva Jeseník, poněkud v jiné podobě

než jsme zvyklí, a to v elektronické podobě e-mailem, mající některé rysy per rollam, ve formě

oběžníku.

Svolavatel: předseda družstva JUDr. Karel Macura

Přítomni: všech 22 členů, viz Listina přítomných

*

Program:

1.) Zahájenía schválení programu členské schůze. ISchválení ověřovatelů zápisu z členské

schůze.

2.) Informace o činnosti Bytového družstva Jeseník za ll. pololetí roku 2O2O.

3.) lnformace o vybudování o vybudovánívýtahů v bytových domech družstva Křížkovského

127Ol8 a 127Il6,790 01Jeseník,
4.| Zpráva kontrolníkomise Bytového družstva Jeseník za ll. pololetí roku 2O2O.

5.} Diskuze a závěr členské schůze,

Průběh jednání:

l.)Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření přítomných

o Schůzi zahájilJUDr, Karel Macura, předseda družstva, 22 přítomných se zapsalo do

listiny přítomných. Schválení programu členské schůze
o Usnesení: Přítomn'lschválili pro8ram navržený předsedou družstva(viz.rnýše).
o Hlasovárlí: pro: 22, proti:0, zdržeIi se: 0

2.)lnformace o Činnosti a hospodaření Bytového družstva Jeseník za t!. pololetí roku 2O2O.

V druhé polovině letošního roku byly plněny průběžné náležitosti družstva, např
odpoČty TaS vody, výměna nefunkčního vypínače v chodbičce kójí Křižkovského
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L27O18, koupě vypínače a žárovek, Pro potřeby družstva zakoupen neteebok za

10.583 Kč.

Dne 11, t2.2O2O podepsána mezi družstvem AG ENERGlE AG SATEZA a, s,: přihlášku,

změna záloh, kalkulace cen viz příloha

usnesení: členská schůze bere na vědomí,

Hlasování: pro: 22, proti: 0, zdrželi se: 0

Dne 23, 12. 2O2O podepsána Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě č, 150JV2020,

viz smlouva

usnesení: členská schůze bere na vědomí

Hlasování: pro: 20, proti:0, zdrželise: 0

3.) lnformace o budování vÝtahů v bvtovÝch domech Křižkovského 120718 a 127116.

Jesenft.

Kontrola usnesení členské konané dne 30. 06,2O2Ql

--_--Ťa) Výtahová komise - p, Milan Novák, p, lng, PavelCabala JUDr. Karel Macura průběžně

plnili úkoly, což je zřejmé z dalších bodů členské schůze.
. Družstvo požádalo Město Jeseník prostřednictvím Městského úřadu Jeseník, oddělení

majetku o součinnost jako majoritního vlastníka nemovitostí na bytových domech
družstva, Dle názořu odděl. majetku se jedná o našívěc,Družstvo tak bylo odkázáno

samo na sebe
l P. Milan Novák, požádal úvěrovou pracovnici z,,M", která dala slib, že zpracuje

potřebné listiny k získánístátnídotace na výtahy. Bohužel slib nesplnila.
l P. Milan Novák následně oslovil pí, lng, Andreu Hejdovou, úvěrovou a dotační

poradkyni právnických osob.
. Sjednaná schůzka v Praze na den 16, 09, 2020,
r Dne 16. 09, 2020 ve 13, 30 hod, se v Praze 1, ul. V celnici uskutečnila pracovní

schůzka. Za družstvo p. lng,PavelCabata p,TUOr, Karel Macura a úvěrovou.. pí. lng.

Andrea Hejdová a pí. Eva Hnízdilová, ředitel agentury Raiffeisen Stavebníspořitelna.
l ZástupcŮm druŽstva byly předány potřebné informace k programu 117DO660

,,Bytové domy bez bariér" pro rok 2021 .Jeho vyhlášení se očekává cca 20. 0t.2027,

Strany se dohodly, že spolopráce bud stvrzena uzavřením písemné smlouvy. Pí. lng. Hejdové
bude po podpisu smlouvy vyplacen záloha 30,000 Kč, později 20.000 Kč a 2% ze získané
státní dotace,
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o Družstvo o tomto záměru informovalo Město Jeseník, Městský úřad Jeseník, oddělení
majetku pí. lng, Šimkovou svým dopisem ze dne 06, 10. 2O2O. Družstvo bylo
požádáno o doplnění týkající se státní dotace.

o Družstvo doplnilo a upřesnilo potřebné údaje.

o pí, lng. Hejdová ve svém e-mail podala dostatečné informace, týkajícíse státnídotace
na rok 2O2L. Připojila se ipí, Hnízdilová.

o Dne 30, 11, 2020 se na základě žádosti družstva uskutečnila schůzka u pí, Bc.

Urbanové, vedoucíoddělení majetku a pí. lng, Němcové a za družstvo JUDr, Macura a

p, lng. Cabal, Z jednánívyplynulo, že odděl. majetku má výhrady ve financování
celého projektu - domovnívýtahy a garance splatnosti úvěru.

o Náležitost ve věci domovních výtahů předlořena radě města, A ta dne 22. L2.2020 na

73. řádném zasedáníprojednala žádost s tím, že nepřijala žádné usnesenía materiál
byl stažen s úkolem jeho dopracování z pohledu úvěru v návaznosti na uzavřenou
Dohodu podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí ze dne22. 04.

2oo2,
o Další postup spočírnl v dopracování materiálu a jeho opětovné předloženíradě

města, termínově v průběhu tl2o21
o Na vědomí : DlK dodavatelsko inženýrská kancelář s. r. o. , lng, Daniš - zmocněnec pro

vyřízenístavebního povolenía lng. Hejdová - úvěrová a dotačníspecialistka žadatele.

Usnesení: členská schůze na vědomía ukládá výtahové komisi, aby s Městem Jeseník
uzavřeli přísluŠnou smlouvu výhodnou pro bytové družstvo ve věcivybudování domovních
uýtahů v bytových domech družstva.

Hlasování: pro;22,proti:0, zdrželi se: 0 *

b) Dne 23. 07.2o2o byla podepsána §MLoUVA o DÍLo NA VÝRoBu, DoDÁVKU A
MONTAŽ VÝrenŮ Č. SSg 58 60. Viz Smlouva, která je uložena v archívu družstva.

. Součástísmlouvy o dílo je i splátkový kalendář a úroková sazba ].5% DPH.

Celková cena 2 ks domovních výtahů činí1551799.92Kč.

Uhrazena prvnífaktura ve výši 460.000 Kč,

usnesení: členská schůze bere na vědomí

Hlasování: pro:22, proti: 0, zdrželi se: 0 *

c} Pracovnícidodavatel KONE, a. s. před zahájením montáž. Zedníciomítnou §těny
elastickou stěrkou z postaveného lešení.

l



Družstvo obdrželo od zhotovitele KONE, a. s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě...,, v€ kterém

se původnícena navyšuje o 144.9].8,90 Kč na ]- 696718,8?. Kč. Smlouva byla

podepsána dne 28. L2.2O2O. Viz příloha ,ktgá je uložena v archivu družstva,

4.) Zpráva kontrolní komise Bvtového družstva Jesenft za ll. pololetí roku 2020.

Za kontrolní komisi předne.sl lng. Pavel Cabal, Viz příloha.

usnesení: členská schůze bere na vědomí.

Hlasování: pro:22, proti: 0, zdrželi se: 2

5.)Diskuze a závěr členské schůze bvtového družstva.

Shora uvedená forma ,,členské schůze ,, družstva bv{a použita s ohledem na pandemickou
situaci v naší republice. Podrobnějšívysvětlení bude podáno na nejbližší členské schůzi,

Dne 29, L2.2O2O odečty T a S vody, Zajistili p. lng. Pavel Cabal a pí, Liba Ambrozyová ,

V Jeseníku dne 24.a6. 2O2L

Zapsal předseda družstva JUDr. Karel Macura

Ověřovatelé zápisu:

pí, Bronislava Burďá ková

p. lng. PavelCabal : ..

*
předseda družstva

JUDr. Karel Macura

oytcl.e družsťto Jeseník
Kiižkovského 1271ló

790 0l Icscník
lčo, z5g+tezl

a
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4 181,00 Kč
účet u a.§. 137 273,85 Kč
účet 1 50 777.08 Kč

Bytové družstvo Jesenik, Křižkovského 1l?1/§, 79O 0í Jeseník, lČ: 3§$ {í §23

Podklady na schů.ai§yJovéhq {ruqptva

*čtů k 30-11,2010

Flnance celkem *. t§2 231,93 Kč

í§zep§áno níž§

Zůstatek k 30.1,1.ž010

Přehlsd čeroáni íondu oprav v rocs 20?0:

výměna ventilů rozvodů vcdy

či§těni rýn, gajgrů a svodů

notářský zápis _ změna stanov pro B§
soudni poplatek - zápis do veřejného rejstiíku

pan Macura - počítač pro bytové družstvo

ksnt.olé HP a hydrantu

webové §tránky pro Bs
oprsvy bytu ó. 7 č,p. 1270 po havárii vody

úklidové pro§tředky §pol. pío§toíy

vyp{nač, žárovky §pol, pťostory

§tM kaňa předseda

knihy, odborné publikáce

výroba služebních kiičů

toneť do ti§kárny

dodávka a montáž výtshů

nák}ady §pojené s vyřizováním dotáůí§ §O§ na výtahy

§plátkový kalendář - vljtahy :a 10/2020 až 1 1/?020

poštovně, §právní popt§tky

odměny členům BD
dáň z nemovitó§ti

bankovní poptatky

připsané bankovni úroky

§ínluv§i pokuty a úroky ř prodlení - členové BD

Celkem

V Jeseníku 10.12.!020

Vyhoiovila: Kotoučková

§9 366,t9 t{č

1 931,00 Kč
1 357.00 Kč

11 422,40 Kč
1 000,00 Kě

10 §83,00 Kč
1 4e2,00 Kč

857,0§ Kě

4 064,00 Kě

* 519,20 Kč
234,00 Kč
349,00 Kč

627,00 Kč
100,00 Kč
649,00 Kč

4§0 000,00 Kč

32 977,00 Kč
ž6 852,66 Kč

1 382,00 Kč
7 000,00 Kč
2 250,00 Kč

3 349,00 Kč
-1 000,81 Kč

-668,00 Kč

(/
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§§? ?46,{§ xč

9 439,§0 Kč

J§§§Nl§§& §PfiÁv§ §0&{* s"r.*.

LipovskÁ 1,]912ťi, 790 S'1 Jesgník
lco: 6077851§

*

Fond oprav - počátečni stev k 1,1.202S 544 380,74 Kč

Zálohy 1-1 112020 122 232,00 Kč
Čorpání 1-1 112020 _5§7 ?4§,4§ Kč

t1.11tvorba

Hana

pokladna
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Zpráv a kontrolní komise

Účetnictví družstva je JSD vedeno přehledně a sprár,ně. Neshledal jsem žádné porušení stanov
BDJ.
Neshledal jsem žádné závady ve vedení účetnictví JSD, ani v administrativě BDJ.
Uklid společných prostor je prováděn v souladu s dohodou.

V Jeseníku dne 18.12.2020

*_

za kontrolní komisi

Ing, Pavel Cabal

,\!l *
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