
Zápis z ěIenské schůze
Bytového družstva Jeseník#e dne 30. 6.2020

Program členské schůze:

1. Zahájení a schváleni programu členské schůze, Schválení ověřovatelů zápisu z členské
schůze.

2. Zména stanov Bytového družstva Jeseník - navňení zména stanov je ve smyslu ust.

§ 637 zák. č. 90/2012 Sb.

3. Odvolaní všech členů představenstva družstva. - usnesení

4. Volba předsedy družstva. - usnesení

5. Volba nových členů kontolní komise. - usnesení

6, Infotmace o činnosti Bytovóho dnržstva Jeseník za 1. pololetí roku 2020.
*

Zprávao ohospodaření Bytového družstva Jeseník zarok20|9 a schválení ťrnanční
uzávěrky za rok2019 a hlasování o výši odměn členů představenstva a nového
předsedy BDJ za rok2020. usnesení

7 , Sezrrámení se současným stavem, informace ohledně přípravy projektu a dotací na

dostavbu výtahů.

8. Hlasování o souhlasu s realizací dostavby 2 ks nových výtahů a s tím spojených
stavebních úprav v roce 2021. - usnesení

9. Hlasování o souhlasu s dofinancováním dostavbyvýtahu z vlastních zdrojů. - usnesení

l0, Hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na dostavbu výtahů v roce 202I,
v případě vydání Yýmy k předktádanižádostio dotaciz Ministerstva pro místní
rozvoj na podzim roku 2020, - usnesení

l 1 , Hlasování o pověření předsedy představenstva k následnému konání, jednání,
podepisování smluv, dodatků smluv, a to ohĚdně financování ( případné zajištění
úvěru na dostavbuvýtahů), projektové dokumentace. dotačního poradce, dotace
z MMR pro rok 202I a samotné reahzace dostavby výtahu. - usrresení

12. Hlasov:íní o pověření předsedy představenstvauzavíií Smlouvu o dílo s celkově
ekonomicky nejqiho d něj ším dod avat elem na Výst avbu výt ahů. Ekonomicky
nejvýhodnější doďavatel bude vybrán na zíl<ladé Výběrového řízení na dodavatele
dostavby výtahu . Toto Výběrové řízení bude provedeno dle Metodického pokynu
MMR pro výběr dodavatele. - usnesení

13. Zpráva kontrolní komise za období roku 2019 a pololetí roku 2020

14. Diskuze a záyér členské schůze bytového družstva

t
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l. zaháiení a schválení Dropramu členské schůze. schvá .|ení ověřovatelů zánisu
z členské schůze

Členskou schůzi zahájil, předseda BDJ lng. Pavel Cabal.

Na členské schůzi bylo přítomno 16 členů (nájemců bytů) BDJ

Členská schůze je usnášeníschopná.

Hlasování o programu členské schůze:

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdňe|o s& 0 hhsů

Program členské schůze byl přijat.

Ověřovatelé zápisu ělenské schůze:

JUDr. Karel Macurao Bc, Gabriela Podlahová

Pro náwh: 16 hlasů, proti náwhu: 0 hlasů, zdňelo se 0 hlasů

Návrh byl přijat.

Zapisovatelem členské schůze je PhDr. Ivan Galuszka

2. Hlasování o ?měně stenov Bytového dihžstva Jeseqik navržená změna
stanov ie ve smvslu ust. § 637 zák. č. 90/2012 Sb.

Návrh změny stanov: viz příloha.
Hlasování o změně stanov ve smyslu ust, § 637 zák. č.9Ol20I2 Sb.

Usnesení: Členská schťrze přrjímá nové stanoly.

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrže|o se: 0lrlasů

Zména stanov ve smyslu ust.. § 637 zák. č.90l20l2 Sb. byla přijata.

3. Hlasování o odvolání všech členů představenstva družstva.
Usnesení: Členská schůze odvolává dnem 30.6. 2020 z funkce předsedu
představenstva BDJ Ing. Pavla Cabala, místopředsedu, představenstva Ing. Jitku
Mikoškovou Peříkovou a místopředsedu 

" 
představenstva BDJ Mgr. Ivana

Galuszku. *'

Hlasování o odvolání představenstva BDJ:

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

Stávající členové představenstva BDJ Ing. Pavel Cabal, tng. Jitka Mikošková
Peťříková a PhDr. lvan Galuszkabylí ze svých funkcí odvoláni.
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4. H|asování o vo|bě předsedv družstva. *
Usnesení: členská schůze zvolila nového předsedu - JUDr. Karel Macura, funkci
převezme 1.7 .2020.

Hlasování o volbě nového předsedy BDJ:

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrže\o se: 0 hlasů

Předsedou Bytového družstva Jeseník byl zvolen JUDr, Karel Macura.

5. Hlasování o volbě novÝch členů kontrolní komise.
Vzhledem k rezignaci dosavadního předsedy kontrolní komise JUDr. Karla
Macury, je nuhro zvolit jeho nástupce. Na funkci předsedy konfoolní komise
navruhuji Ing. Pavla Caba|a. Členem komise zisává paní Libuše Amrozyová a

místo pana Mgr. Miroslava Partyky navrhuji Mgr. Ivana Galuszku.
Usnesení: Členská schůze zvolila předry:dou kontrolní komise [ng. Pavla

Cabala. Členem komise ztsávápaní LibŮše Amrozyová a místo pana Mgr.
Miroslava Partyky zvolila Mgr. Ivana Galuszku.

Pro návrh: 15 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdňelo se: 1 hlas

Ing. Pavel Cabal, parrí Libuše Ambrozyová a PhDr. Ivan Galuszka byli zvoleni
členy kontrolní komise.

6. lnformace o činnosti Bvtového družstva Jeseník za 1. pololetí roku 2018

. Konťola plnění usneseni členské schůze z prosince 2019

Dne 2. bíezna2020 zemíela členka našeho bytového družstva paní Helena Vyroubalová.
Prosím o uctění její památky.
16. ledna byly Pavlem Cabalem a paní Libuší Ambroziovou provedeny odečty spořeby
tepla a vody, Poprvé na ve stanoveném ternrínu.
Pavel Cabal odvezl papír (reklamní leuiky), které skladoval v sušárně vchodu 127116 do

sběmy celkem 300 kg. Bohužel zapapir nebyla žádnáodrněna. Jediný klad akce tak byl,
že po naložení a vyložení papíru jsem si doléčil revma,

Při silném větru došlo k odpadnutí sťešních tašek. Děkuji paní Fritscherové za
upozomění a panu Macurovi za nahlášení na JSD, Oprava byla realizována, bude
hrazena z pojistky. Požadavek ťrrmy na dodání žebříku, aby byl přístup z půdy k oknu
byl splněn.

Pan Jiří Vyroubal natřel vlastními prosředky lavičky před vchody do domu. Odměnu
ve výši 1 000,-Kč dostat proti podpisu na sriíouvě o dílo od předsedy přerJstavenstva.

Dokončit výměnu vodoměru v posledních bytech, bylo provedeno,
Provést výměnu odpadoých košů a potrubí yedoucí od nich ke kanalizaci za větší, aby
nedochazelo k jejich ucpávání. Závadase dáE neprojevuje, bylo odloženo.

a
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Protože jsem neměljeho osobní údaje, ve vyričtování JSD figuruji já.

V dubnu nemohla provádět úklid paní Marie Hnátková. Hlídání vnučky po zavŤeni

školek, Aby nebylo nubro na neznámou dobu uzavirat novou smlouvu. Převzal úklid
Pavel Cabal, Od června probíhá úklid opět Marie Hnátkovou podle původní smlouql,

Za pomoci pana Dvořáka z JSD byl umožněn zámečníkem vstup do bytu paní Králové
po zlomení klíče. 

*,

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

Členská schůze bere zprávu na vědomí.

7. Zpráva o ohospodařeníBytového družstva Jeseník za rok2019 a hlasování o
schválení finanční uzávěrkv za rok 2019 a hlasování o vÝši odměn členů
představenstva a nového předsedy BDJ za rok2020

Přílohy: Podklady dodané JSD - účetní ví+yérka zarck2079.

K 29. 6.2020 je na běžném účtu 234 930,63 Kč, na Podnikatelském účtu 450.777,08
Kč., hotovost v pokladně 23 262,-Kč, Celkem 708 969,72Kč

Usnesení: Členská schůze schvaluje účetní uzávěrku zarok2019,

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrže|o se: 0 hlasů

Odměny představensVa za první pololetí roku 2020 ztsávají ve stejné výši: předseda

představenstva Ing, Pavel Cabal2000,-Kč, místopředseda PhDr. lvan Galuszka 1000,-
Kč, JUDr. Karel Macura odměna 1000,-Kč, za pŤipravu změny stanov a jeji reallzace za
pomoci notářky

Odměna předsedy BDJ JUDr. Karla Macury bude 1l 000,-Kč ročně ve dvou splátkách
navyšovaná o inflaci. Za dnlhé pololetí roku 2020 je to 5 500,- Kč

Usnesení: Členská schůze schvaluje výši odměn členů představenstva a nového
předsedy BDJ za rok 7020 *

Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasů

8. seznámení se současnÝm stavem. informace ohledně přípravy proiektu a
dotaci na dostavbu vÝtahů.

9. Hlasování o souhlasu s realizací dostavbv 2 ks novÝch vÝtahů a s tím
spqienÝch st4vebních úprav v roce 202l.

Usnesení: Členská schůze souhlasí s realizaci dostavby 2 ks nových výtahů a s tím
spojených stavebních úprav v roce2O2L
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Pro návrh: 16 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zďňela se: 0 hlasů

10. Hlasování o souhlasu s financováním dostavby výtahu z vlastních zdroiů.
pop.ř Úvěrem,

Usnesení: Členská schůze souhlasí s financováním dostavb y vylahu z vlastních
zdrojů, v případě nutnosti za pomoci následně přijatého úvěru,

11. Hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na dostavbu rnýtahů v roce
202l. v případě wdání vÝzw k předkládání žádostí o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoi na podzjlolflt 2020.

Usnesení: Členská schůze souhlasí s poftrním žádosti o dotaci na dostavbu výtahů
v roce 202l, v pňpadě vydání Výrvy k předkládání žádostí o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na podzim roku 2020,

Pro návrh: 1§hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdňelo se:,,§hlasů

12. Hlasování o pověření předsedy představenstva k následnému konání.
iednání nodenisování smluv. dodatků smluv. a to ohledně financování (
případné zaiištění úvěru na dostavbu vÝtahů). proiektové dokumentace.
dotačního poradce. dotace z MMR nro rok 2021 a samotné realizace dostavbv
vÝtahu.

Usnesení: Členská schůze souhlasí s pověřením předsedypŤedstavenstva
k následnému konání, jednání, podepisovaní smluv, dodatků smluv, a to ohledně
financování ( případ né zElštěni úvěru nň ostavbu výtahů), proj ektové
dokumentace, dotačního poradce, dotace z MMR pro rok 202I a samotné realizace
dostavbyvýtahu.

Pro návrh: 16 hlasů, proú návrhu: 0 hlasů, zdňelo se: 0 hlas

13. Zpráva kontrglní komise za období roku 2019 a pololetí roku 2020
Čbnská zcirtůzebere zpnávu na vědomí

14. Diskuze a závěr členské schůze

Pavel Caba|, dotaz na pana Krátkého, ktery byl v době výstavby domu BDJ ul.
Křižkovského starosta města Jeseník.. V TV byly uvedeny případy, kdy město
požadovalo po uplynutí 20 let po členech družstva opětrrí zaplaceni bytli, i když měli
smlouvu o beáplatném převodu. Údaine nebylo v poádku původní rozhodnutí
představenstva města,

Odpověď: Jedrrání s MMR prováděl místostarosta Clrytit a při následných
kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky ze stany města.
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V Jeseníku dne 30.6.202a

Ť

PhDr.Ivan Galuszka

*"

Zapsal:

Ověřovatelé zápisu: JIJDr. Karel Macura

Bc. GabrielaŤodlahová

předseda BDJ Ing. Pavel Cabal

t

Bytové družstvo |eserrilt
Itřlžkovského 127116

. 790 0l Iesenik
|.. lČor25941623
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