
Členská schůze Bytového družstva Jeseník dne 20 12 2a17

Program členské schůze.

1 . Zahétlení a schválení programu členské schůze. Schválení ověřovatelů zápisu
z členské schůze.

2. lnformace o činnosti Bytového družstva Jeseník v roce 2017.
3. Zpráva o ohospodaření Bytového družstva Jeseník za rok2017.
4. Zpráva kontrolní komise za období roku 2017
5. Diskuze a závér členské schůze bytového družstva

'l. Zahájení a schválení programu členské schůze. Schválení
ověřovatelů zápisu z členské schůze.

Na dnešní členské schůzi je přítomno 16 členů BDJ.

Chce někdo doplnit program členské schůze:

lng Chytil navrhl změnu programu členské schůze.

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

2, Kontrola plnění usnesení členské schůze z prosince 2016,

3. lnformace o činnosti Bytového družstva Jeseník v roce 2a17.
4 Zpráva kontrglní komise za období roku 2O17
5- Zpráva o ohospodaření Bytového družstva Jeseník za rok2017,

6. Drskuze a závěr členské schůze bytového družstva

Hlasování o programu členské schůze

Pro návrh: 160 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů,zdrželo se: 0 hlasů,

celkem: 160 hlasů

Program členské schůze byl přijat.

Jako ověřovatelé zápisu členské schůze jsou navrženi JUDr. Karel Macura a lng. Jan
Chytil

Výsledky hlasování ověřovatelů členské schůze:

Pro návrh: 160 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů, zdrželo se: 0 hlasŮ,

celkem: 160 hlasů

JUDr. Karel Macura a lng. Jan Chytil byli schválenijako ověřovatelé zápisu.

Zapisovatel členské schůze je člen představenstva BDJ Mgr. lvan Galuszka



2. Kontrola plnění usnesení členské schůze z prosince 2016.pana
ChytiIa

1, Nebyla provedena výměna vodoměrů v bytech, pan Novák nedodal výhodnější
nabídku (při informaci, kterou jsem podal paní Mikoškové večer po schŮzi,
oznámila, že výměnu zajistí pan Dvořák z JSD se kterým o této věci jednala)
Hrazení nákladů bude (vzhledem k tomu, že na schůzi nedošlo k dohodě)
řešeno z fondu oprav a případné spoluúčasti rozhodne další členská schůze,
tak aby odpovídala zákonům a stanovám BDJ. Výměna vodoměrŮ, hrazená
vodárnou se týká vodoměrů na patě domu,

2, Nebylo jednáno o finančníkompenzaci závadné fasády s firmou CZASCH s.r o
Bruntál ve výši 15 000,- Kč, odhlasované na schůzi CZACH souhlasil se
13000,- Kč, V zápisu není uvedeno, kdo zato odpovídá a paní lt/likošková,
stejně jako já předpokládala, že v jednání pokračuje lng Jan Chytil. l v mé
odpovědi na Váš email z dubna 2016, je uvedeno, že výše kompenzace byla
odhlasována na schůzi. Protože jsem nebyl loni člen představenstva a v zápisu
schŮze není uvedeno, že od věci ,,dáváte ruce pryč", jsem myslel, že
pokračujete v jednání a potřebujete k tomu jen zápis schůze,
Poznámka pana Chytila: Vzhledem k tomu, že lng. tMikošková ani po
urgencích nevyhotovila zápis z jednání členské schůze, lng Chytil na další
jednání rezignoval.

3. lnformace o činnosti Bytového družstva Jeseník v roce 2017.

V 24 ledna 2017 lng. 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. Přesný datum provedení odečtů za rok 2017
vóas oznámíme, umožněte přístup do všech bytů v tento den.

Nové představenstvo BDJ bylo, po velkých problémech, zapsáno do Obchodního
rejstříku, Olomoucká pobočka Krajského soudu zamítla zápis dne 18, dubna 2017 .

Odvolalijsme se k Vyššímu soudu, který, zrušil toto rozhodnutí a nařídil zápis provést.
Červnovou schůzi jsme nesvolali, protože jsme čekali na vyřešení našeho odvolání
k Vyššímu soudu. Pokud by bylo zamítavé, tak by bylo nutno okamžitě svolat další
schůzi, která by odsouhlasila představenstvo v původním složení. Ještě na konci
července jsme nevěděli, kdo je předseda představenstva, podle zamítnutí naší změny
to byl podle obchodního rejstříku stále JUDr, Macura . Situacijsem řešil tak, že podpisy
prováděla lng Jitka Mikošková, která funkci místopředsedy s podpisovým právem
zastávala v obou představenstvech, Zápis do Obchodního rejstříku je proveden
vsouladu susnesením schůze k1.1.2017, proto moje podpisy do zamítnutí mají
platnost. Doporučený dopis, kterým jsem získal přístup k datovým schránkách, má na
razítku datum odeslání 7. srpna 2017.

V letošním roce došlo ke třem změnám v členské základné. Zemřel člen BDJ pan
Eduard Schmid. Prosím účastníky schůze, aby uctili jeho památku. Členství v BDJ
přešlo na jeho manželku, paní Danuši Schmidovou. Dále paní Rozália Slaná převedla



družstevní podíl na paní Šárru Královou, Tyto dva převody jsou ukončeny a nájemní
smlouvy jsou předány s podpisem starosty a předsedy, respektive místopředsedy
BDJ. Třetí převod, kdy paní Anna Rýznarová převádí družstevní podíl na svoji dcelu,
čeká na tVlÚ na podpis starosty.

V bytě A2 paní Rýznarové došlo k prasknutí trubky teplé vody Podobná závada se
opakovala ještě jednou. Druhou opravu prováděl pan Antl, který tvrdí, že při stavbě
byla použita pro rozvod teplé vody trubka určená pro studenou vodu. K podobné, ale
větší havárii došlo i v bytě B1 pana Otruby, kde došlo k prasknutítrubky v prostoru nad
stropem koupelny. Výměna trubek v přízemních bytech vyžaduje odstranění stropních
sádrokartonŮ v koupelnách a chodbách všech přízemních bytů a na chodbách v obou
vchodech. Tyto práce není možné provádět v topném období. Představenstvo žádá o
povolení provést nezávislé zhodnocení stavu trubek, a při nutnosti jejich výměny
oslovení firem, tak aby na další schŮzi v červnu bylo možno (pokud to stav financí
umožní) vybrat nejvhodnějšího zhotovitele této výměny.

V souladu s usnesením schŮze, jsem odvezl papír (reklamní letáky) které ve
spolupráci s panem lVlacurou (vchod 1270) skladujeme K 1O7 Kč, které jsou
v Účetnictví k 30. 11. 2017 přibylo minulou středu dalších 141 Kó. 24B,-Rč není sice
nijak horentní suma, ale pomŮže částečně knýt provozní náklady BDJ. Proto prosím,
aby jste reklamní letáky (popřípadě i přečtené noviny) odkládali do krabic u vchodů,
odkud 1e já a pan lVlacura pravidelně přesouváme na místo uskladnění.

Poděkování patří paní Dlabačové, která se stará nejen o záhon před domem, ale
dokonce natřela lavičku před vchodem 1271.Yzhledem k tomu, že výměna latí laviček
proběhla až v prosinci.

4, Zpráva kontrolní komise za období roku 2O'a7.

Zprávu přednesl předseda kontrolní komise lng. Jan Chytil.

Stav financí k 30.11.2017, viz přílohy,

Celková suma za měsíční platby je plusová, protože část družstevníků má přeplatky.

Na základě zjištěných nedostatků navrhl:

1. Stanovení maximálního zůstatku hotovosti v pokladně ve výši 8 000 Kč, protinávrh
byl 10 000,- Kč

Výsledky hlasování: Pro výši 10 000,- Kč, 150 hlasů, pro 8 000,- Kč, 10 hlasů

V pokladně BDJ bude na konci měsíce v hotovosti maximálně 10 000,- Kč

2. Zlistil, Že odměny členŮm představenstva BDJ jsou vypláceny formou dohody o
práci, proto je nutno schválit na členské schůzi tyto odměny, tak aby nebylo nutno je
rozepisovat na fiktivní práce. Během diskuze bylo navrženo zvýšit odměny u
předsedy představenstva z 3 000 Kč na 4 o00 Kč a u zbývalících členů
představenstva z 1500 Kč na 2 000 Kč. Podobně postupovat u odměny za úklid, kde
zŮstává stejná částka, Pracovnice provádějící úklid podepíše novou dohodu na JSD
(což probíhá každoročně i v současnosti)



Závěr. Představenstvo dodá na JSD výpis schůze s těmito závěry, tak aby JSD
mohla vyplácet odměny v souladu s usnesením členské schůze a byl dodržen
požadavek na maximální výši hotovosti v pokladně 10 000 Kč,

Výsledky hlasování o stanovení odměn členů představenstva a odměny za úklid

Pro návrh: 160 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů , zdrželo se: 0 hlasů,

celkem: 160 hlasů

3 V červnu nebyla členský schůze. Vysvětlení v informaci o činnosti BDJ

4" Nejsou zveřejňovány zprávy představenstva (každé dva měsíce)

5, podklady k jednání členské schůze zveřejnit na §:!§§_sjt§§}s*s§ min.10 dní
předem, pozvánku na členskou schůzi 15 dnů předem,

5. Zpráva o hospodaření Bytového družstva Jeseník zarok2017.

Přílohy: Podklady pro schůzi 20.12.2017 dodané JSD - účetní uzávérka za
rok 2016 a2017 (do 30 1 1 . 2017).

K 20, 12.2017 je na běžném účtu 258 385,73 Kč, na Podnikatelském účtu
300 777,08 Kč

Předseda představenstva navrhuje přesunout z běžného účtu (úročení 0,001)
na podnikatelský (úročenído výše 999 999 Kč 0,03 - 30x vyšší), minimálně
150 000 Kč, popřípadě více, po domluvě s účetní JSD, tak aby byly
zabezpečeny všechny trvalé platby,

Hlasgvání o návrhu Pro převedeníčásti peněz z běžného účtu na podnikatelský Pro
návrh: 160 hlasů, proti návrhu. 0 hlasů , zdrželo se: 0 hlasů,

celkem: 160 hlasů

Předseda představenstva BDJ lng. Pavel Cabal zajistí prostřednictvím JSD
převedení potřebné částky na podnikatelský účet.

6, Diskuze a závér členské schůze.

Pan lVlacura navrhl, zvýšení částky příspěvku do fondu oprav pro družstevníky, kteří
byty pronajímají

Pan Krátký vysvětlil, že se jedná o diskriminaci, proto o tom nebylo hlasováno, ale
bylo navrženo, že po stěhování se provede kontrola stavu společných prostor,
případné opravy hradí nájemník.



Hlasování o návrhu:

Pro návrh: 150 hlasů, proti návrhu: 0 hlasů , zdrželo se: 0 hlasů, celkem, 150 hlasů

Počet přítomných se snížil po odchodu Pana Chytila, pro neshody s panem lVlacurou

Usnesení :

1) čl. schůze ukládá výboru obnovit jednání s firmou Czacch Bruntál a dále
informovat členskou schůzi
2) stanoven horní limit hotovosti v pokladně na 10 tis Kč ( 10 tis 15 hlasů , 8 tis 1

hlas)
3) Stanovena výplata odměn, schválená dnešní členskou schůzí .
předseda 4000 Kč ročně, 2000 Kč místopředseda a členové představenstva, ve dvou
pŮlr"očních splátkách, vždy po schválení členskou schůzí, 1000 Kč za odpočty
vodoměru a odpočty tepia, Schvaluje se dohoda o provedení práce na úklid domu
v roce 2018 ve výši 2000,-,Kč ( 16 hlasů pro 0 hlasů proti)
4) Schvaluje se účetní uzávěrka za hospodařenív roce 2016 ( pro 16 hlasů, proti 0
hlasů)
5) Schvaluje se převedení finančních prostředků 150000,Kč z béžného na spořicí
účet z důvodu vyššího výnosu ( 16 hlasů pro 0 proti)
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
7) Pri změně uživatele bytu podat oznámení předsedovi. Podmínkou souhlasu výboru
družstva je, že za podnájemníka plně zodpovídá nájemník, V případě stěhování
nájemníka, nebo podnájemníka je nájemník povinen předat výboru zápisem společné
prostory v nepoŠkozeném stavu, Za provedenípřípadných oprav zodpovídá nájemník.
B) Ukládá výboru do členské schůze provést a vyhodnotit výběrové řízení na
zhotovitele výměny trubek na teplou vodu.
9) Ukládá výboru zajistit výměnu vodoměrů v bytech ve smyslu bodu 2l1 schůze.

V Jeseníku dne 20. 12.2017

Zapsal Nllgr. Galuszka

Předseda představenstva BDJ lng. Pavel Cabal

ověřovatelé lng, Jan Chytil

JUDr. Karel N/acura
\-J.-*


