
Členská schůze Bytového družstva Jeseník dne24.7.2018

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 rok2018
4. Zpráva kontrolní komise za období roku 2018
5. Diskuze a závěr členské schůze bytového družstva

1. Zahájení a schválení programu členské schůze. Schválení ověřovate|ů
zápisu z členské schůze.

Na dnešní členské schůzije přítomno 17 členů BDJ.

Členská schůze je usnášeníschopná.

Chce někdo doplnit program členské schŮze: 
t

lng. Pavel Cabal, 2. bod kontrola plnění usnesení členské schŮze ze dne 20.12,2017

Hlasování o programu členské schůze

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

Program členské schŮze byl přijat, t

Jako ověřovatelé zápisu členské schŮze jsou navženi JUDr. Karel lMacura a

paní Gabriela Podlahová

Výsledky hlasování ověřovatelŮ členské schŮze:

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

JUDr. Karel Macura a Gabriela Podlahová byli schválenijako ověřovatelé zápisu.

Zapisovatel členské schŮze je místopředseda představenstva BDJ lng Jitka Mikošková
petříková

2. Kontrola plnění usnesení členské schůze z prosince 2017

1) Členská schŮze ukládá výboru BD Jeseník obnovit jednání s firmou Czasch Bruntál a dále
informovat členskou schŮzi. Splněno, lng Cabal dotáhljednání do zdárného konce a firma
převedla náš zvýšený požadavek 15 000,-Kč dne 11 ,7 . 2018 na účet BD Jeseník.
2) stanoven horní limit hotovosti v pokladně na 10 tis Kč ( 10 tis 15 hlasů , 8 tis 1 hlas).
Požadavek pana Chytila byl neopodstatněný. Nadále JSD převádí hotovost na účet koncem
měsíce.
3) Stanovena výplata odměn, schválená členskou schŮzí:
předseda 4000 Kč ročně, 2000 Kč místopředseda a členové představenstva, ve dvou
pŮlročních splátkách, vždy po schválení členskou schůzí, 1000 Kč za odpočty vodoměrů a
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tepla. Schváiena dohoda o provedení práce na úklid domu v roce.2O18 ve výši 1960,-.Kč.
Bylo předáno JSD, výplata za první pololetí v nové výši byla provedena.
4) Schvaluje se účetní uzávěrka hospodaření za rok 2016.
5) Schvaluje se převedení finančních prostředkŮ 150 000,-, Kč z běžného na spořicí účet z
důvodu vyššího výnosu. 150000,-Kč bylo převedeno 3.1. 201B.
6) Ukládá výboru zveřejnit minimálně 10 dní před konáním členské schŮze na www.
Stránkách program a podklady k členské schůzi a 15 dní předem pozvánku na čl. schŮzi,
V souladu s se stanovami BDJ, část 4, odstavec 7. Bylo splněno.
7) Při změně uživatele bytu podat oznámení předsedovi. Podmínkou souhlasu výboru družstva
je, že za podnájemníka plně zodpovídá nájemník. V případě stěhování nájemníka, nebo
oodnájemníka je nájemník povinen předat výboru zápisem společné prostory v
nepoškozeném stavu. Za provedení případných oprav zodpovídá nájemník, Pan Krátký a pan
Novák předali předsedovi představenstva písemný seznam nových nájemníkŮ.
8) Ukládá výboru do členské schŮze provést a vyhodnotit výběrové řízení na zhotovitele
výměny trubek na teplou vodu, V důsledku havárig nebylo možné provádět výběrové řízení,
ale řešit situaci.
členská schůze bere na vědomí.

3. lnformace o činnosti Bytového družstva Jeseník za 1, polololetí roku 2018.

V23. Iedna 2018lng. Pavel Cabal a lng. Jitka tVlikošková provedli odečty spotřeby vody a
tepla. Vzhledem k tomu, že opět nebyly ve stanovené době všechny byty dostupné, se akce
poněkud protáhla.

V letošním roce došlo ke třem změnám v členpké základně. Po urgencích se podařilo v
|ednu dokončit převod bytu A2 paní Anny Rýznarové na svoji dceru, paní Petru Rýznarovou.
lng. Jan Chytil převedl byt A 9 na Pravoslavnou církev obec v Osoblaze, zastupovanou panem
Kratochvílou, čímž se doufám vyřešiliproblémy, které byly s původnípodnájemnicív jeho bytě.
Paní Hvozdovská převedla družstevní podíl bytu B 13 na paní lMiroslavu Carachovou. Obě
nájemní smlouvy jsou podepsány jak Předsedou představenstva BDJ, tak paní starostkou"

Byla podepsána nová mandátní smlouva slesenickou správou domů, odměna byla
navýšena o inflaci na částku 7058,-Kč, což činí 252,- Kč měsíčně na byt.

Z J§D mě bylo oznámeno, že dochází ke změně v provádění úklidu, bude jej provádět
paní Pučoková, O této změně jsem nevěděl. Vzápisu schůze z20. prosince 2017, kterlý
provedl člen představenstva BDJ lMgr, Galuszka, o tom nebyla zmínka, Na dotaz mě JSD
odpověděla. že je to na základě emailu pana Macury.Za normálních okolnos+í bych na to
nereagoval, ale vzhledem k tomu, že úklid prováděla moje švagrová, měljsem obavy, že by
se mohl být obviněn ze střetu zájmŮ, proto jsem byl nucen výměnu provést. Na JSD jsem
oznámil, že změny lze provádět jen členy představenstva. Změna vydržela jen do konce
Óervna, kdy mě paní Pučoková oznámila, že s úk'lidem končí, Nepomohla ani nabídka na
zvýŠení odměny. V časové tísni jsem opět oslovil původní uklízečku paní Hnátkovou. Muse!
jsem nabídnout zvýšení odměny o 2O,- Kč na byt, celkem 2520,Kč- měsíčně.

Pan N/acura navrhl zvýšení o 5,- K4 na75,- Kč na byt, tj. 2100,-Kč hrubého měsíčně,

Hlasování o změně odměny za úklid společných prostor na 2100,- Kč.

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

Změna výše odměny byla přijata.
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V bytě A2 paní Rýznarové došlo opět k Prasknutí trubky teplé vody, Bylo nutno

okamžitě vyřešit problém. Opakovanou havárii, kterou již nehradí pojišťovna řešil pan Adl a
bylo nutno přikročit k okamžité výměně rozvodŮ teplé i studené vody. Výměna trubek
v přízemních bytech vyžaduje odstranění stropních sádrokartonŮ v koupelnách a chodbách
všech přízemních bytů a na chodbách v obou vchodech. Vzhledem k havarijní situaci nebylo
možné provést výběrové řízení. Práce byly prováděny tak, aby bylo možno večer obnovit
dodávky vody, Zároveň pan Adl provedl i výměny vodoměrŮ ve všech bytech, Obyvatelé bytŮ,

kteří nejsou členové družstva, nereagují na pokyny představenstva, Proto bylo nutno vlastníky
bytŮ kontaktovat telefonem.

V souladu s usnesením schůze, jsem odvezl papír (reklamní letáky) které ve spolupráci
s panem l/]acurou (vchod 1270) skladujeme, Ve sběrném dvoře u nemocnice, již papír
neberou, proto jsem 190 zavezl do sběrných surovin, kde ovšem byla poloviční výkupní cena.
Takže letos zatím 95,- Kč,

lng. Mikošková Petříková navázala kontakt s firmou, která, zabudovává výtahy do
bytcvých domů. lnformaci o výsiedku jednání podá v průběhu schŮze"

Proved! jsern výměnu jmenovek na zvoncích (pokud se mě podařilo zjistit, komu ve
vchodě 1270 zvonek patří, tak aby nedocházelo k pře|epování tlačítek jmenovkami) a také
jsem do schránek na poštu, které měly nestandaňní písmo, daljmenovky. Bchužel prakticky
nikdo vyměnu neprovedl.

V prostoru pod schody ve vchodě 1271 zŮstává nadále pračka, gauč a další věci. Na
mé upozornění, že brání k přístupu k hlavnímu uzávěru vody, byly pouze odsunuty k jedné
straně.

K paní Dlabačové, která se stará o záhon před domem, se přidal pan lVlacura a paní
Jakubíčková, která mě nedodala náklady s tím spojené, žádan schŮzi aby odsouhlasila
odměny pro všechny, kteříse starají o zlepšení prostředí před domem.

Návrh lng, Cabala byl zamítnut, protože se nejedná o o pozemek ve vlastnictví BDJ.

V květnu došlo k zatečení do bytu pana lVlacury. Bylo zjištěno, že se jedná o odpadnutí
střešnítašky. Oprava byla provedena. i

lng. Cabal dokončiljednání s firmou Czasch o kompenzaci za vadnou fasádu,

Po deštijsem zjistil, že je ucpaná trubka svodu. Závada byla nahlášena na JSD. Pan
Adl zjistil" že nové odpady mají místo 15cm jenom 1Ocm a navíc sběrné koše neodpovídají
předpisům" Buoe nutno udě|at přívod ke kanálům a provést výměnu sběrných košŮ.
členská schůze bere na vědómí

4. volba nového člena kontrolní komise

Novým členem kontrolní komise bude: PaníAmbroziová

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

Návrh byl přijat

Složení kontrolní komise BDJ. předseda JUDr. Karel Macura, místopředseda Libuše
Ambroziová, člen tVlgr. Miroslav Partyka.
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5, Zpráva kontroIní komise za období roku 2017.

Zprávu přednesl za kontrolní komise MUDr. lVlacura.

Stav financí k 30.7. 2018, viz přílohy.

Celková suma za měsíční platby je plusová, protože část družstevníkŮ má přeplatky
členská schůze bere na vědomí,

6. Zpráva o hospodaření Bytového družstva Jeseník za rok 2017.

Přílohy, Podklady pro schŮzi 24,7,2018 dodané JSD - účetní uzávěrka za i. pololetí 2018

K 24 7 .2018 je na běžném účtu 55 567,58 Kč, na Fodnikatelském účtu 45a 777 ,aB Kč.
členská schůze bere na vědomí.

7. Diskuze a závér členské schůze

Členská schůze ukládá představenstvu:

Předsedovi BDJ - ověřit skutečnost, zda je možné převést družstevní podíl na právnickou
osobu,

Realizace kontroly stavu vodovodních trubek v objektu - kvalita pitné vody.

Zahájitjednání ohledně vybudování 2 ks výtahŮ, včetně možnosti získat dotace z programu
EF (PD, cenová nabídka, podmínky, souhlas MěÚ Jeseník atd.)

Dodání včetně montáže ochranných mřížek do okapových svodů z důvodu zabránit zanášení
ói ucpání ckapových žlabŮ, svodŮ a gajgrŮ od nečistot (napadané listí, ptačí hnízda aj.)

V Jeseníku dne 24. 7.2a18

Zapsala: lng. lMikošková Petříková

Ověřovatelé zápisu: JUDr. Karel N/lacura

Bc. Gabriela Podlahová

Předseda představenstva BDJ lng. Pavel Cabal
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