
 
Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, 

konané dne 30.května 2013 
 
   1 - Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosty  
tohoto jednání, pana Jablonského  ředitele správní firmy ANESO s.r.o. a dále 
ing.Kučerovou,  pověřenou vedením účetnictví našeho BD.  V další části  byl doplněn 
program členské schůze o bod, zpráva o činnosti revizní komise. Program byl  bez 
připomínek  schválen v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 
2. volba zapisovatele, návrhové a mandátové komise 
3. zpráva o činnosti PBD a probíhajících stavebních úpravách 
4. odsouhlasení hospodaření za rok 2012  
5. zpráva revizní a kontrolní komise BD 
6. zpráva mandátové komise 
7. výběrové řízení na prodej členského podílu k Atelieru 1042 a 1038  
8. Projednání  vzniku Společenství vlastníků bytových jednotek 
9. diskuse a návrh usnesení 
10. závěr 

   
          Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.  

 
  2 - Volba pracovních komisí členské schůze 
          - zapisovatele a ověřovatelé zápisu 
 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni: 
 zapisovatelem: Antonín Kříž 
 ověřovatelé zápisu: Václav Strupek 
    Milan Zoubek 
 
          - volba návrhové komise 
            Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Mgr. Petr Tománek 
 členové:  Marie Pappová a Tomáš Lacman 
 
          -volba mandátové komise 
 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Pavel Havránek 
 členové:  Petra Chocholová 
    Petr Mang 
 
   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o plnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze 
- informace o úhradě zbytku úvěru, zpracování materiálu Prohlášení vlastníka a 

zápis do Katastru nemovitostí. Od 26.4.2013 je povoleno vkládání práv na 
bytové jednotky do katastru nemovitostí  

- informace z jednání vchodů, které se uskutečnilo před jednáním členské schůze 



- podrobná informace o realizaci rekonstrukce páteřních rozvodů elektro  ve 
vchodech 1037,1039,1040 a 1041. Práce  byly dokončeny  k 30.5.2013. 
V návaznosti na tyto práce probíhá renovace maleb a vstupů do objektů. 

- Informace o požáru ve vchodě 1037 včetně rozsahu nutných víceprací z hlediska 
požáru. 

- Informace o jednání s HZS ve věci okamžitého zajištění realizace požárního 
odvětrání schodiště, informace o termínech realizace. Výběrové řízení na 
realizaci vyhrála firma PK otvírače oken s.r.o. Dokončení prací by mělo být 
k termínu 20.6.2013 

- Informace o zajištění výměny stávajících dřevěných oken ve strojovnách výtahů 
za okna plastová. Výběrové řízení vyhrála fy.Hosta s.r.o. Termín realizace a 
Smlouva o díle se projednává.  

- Informace o rekonstrukci Ateliérů 1038 a 1042, které byly formou výběrového 
řízení nabídnuty k prodeji formou prodeje členského podílu. 

- Drobné stavební úpravy spojené s údržbou, opravy odpadového potrubí, výměna 
odvzdušňovacích ventilů v 7.patrech, osazení větracích hlavic Lomanco na 
zbývajících VZT šachtách 

- Ve smyslu usnesení z minulé členské schůze připravit  a realizovat stavební 
práce spojené s tepelnou izolaci římsy v 7.patře v uliční části domu 

- Správa nájemních bytů a prodej členských podílů, úhrada od nových členů BD 
- Informace o dlužnících bytového družstva 

 
Úplné znění zprávy o činnosti PBD tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. 

 
4- Zpráva o hospodaření  BD za rok 2012 – odsouhlasení účetní úzávěrky         
      V této části informovala přítomné paní ing.Kučerová o výsledcích hospodaření za rok  
      2012. Detailně se zabývala samostatně příjmy – vyzvedla příjem za prodej členských   
      podílů, ze kterých BD neodvádí žádné daně. Snížil se i dluh nájemníků vůči BD. 
      Největší příjem byl právě z prodeje členských podílů, přesahoval 2,5 mil.Kč. 
      Výdaje byly oproti minulým létům také zvýšeny, tady nejvyšší položky tvoří splátky  
      úvěru na zateplení objektu, ze stavebních činností náklady na rekonstrukcí elektro ve  
      vchodech 1038 a 1042. Vysoké náklady představovaly také rekonstrukce bytů po paní  
      Krejčové v 1038 a po paní Klubertové v 1039.  Bohužel některé vyšší náklady vznikly  
      nutnými nepředvídatelnými opravami. Jednalo se zejména o opravy vodoměrných  
      soustav, osazení VZT hlavic Lomanco, výměna skleněných  balkonových výplní a  
      výměna starých měřáků topení za měření s radiovým odečtem. Osazení radiových  
      modulů  do vodoměrů v bytech.  K účetní uzávěrce za rok 2012 proběhla diskuze.  
 
 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 tvoří přílohu č.3 tohoto zápisu.  
 
5- zpráva kontrolní komise Bytového družstva 
     Zprávu kontrolní komise přečetl předseda představenstva s ohledem na hlasovou 
indispozici předsedy kontrolní komise pana Tománka.  
Členové kontrolní komise se pravidelně zúčastnili jednání představenstva. Sledovali 
informace o finančním hospodaření včetně pokladny. Kontrolovali stav pohledávek i 
závazků, sledovali čerpání finančních prostředků na rekonstrukci domu. Kontrolní komise 
neshledala v hospodaření BD žádné nedostatky a rovněž v roční uzávěrce za rok 2012 
nezjistila žádné závady. V závěru doporučila členské schůzi BD schválit účetní uzávěrku za 
rok 2012.  
 Zpráva kontrolní komise BD tvoří přílohu č.4 tohoto zápisu.  



      
 
6- Zpráva mandátové komise  
      Zprávu mandátové komise o účasti na dnešní členské schůzi  přednesl předseda komise  
p.Pavel Harvánek. Členské schůze  Bytového družstva Nevanova 1037 – 1042  se podle 
prezenčních listin  zúčastnilo 61 členů  + 1 plná moc. Z celkového počtu 86 členů to 
znamená účast  72%, čímž je dnešní členská schůze schopná usnášení  a přijatá usnesení 
jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 
             Prezenční listiny tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.  

 
7- výběrové řízení na prodej družstevních podílů 
      Předseda představenstva  seznámil účastníky členské schůze BD  s výsledkem 
výběrových řízení na  prodej členských podílu k nebytovým prostorům  - ateliérům ve 
vchodech 1042 a 1038.  
  
Atelier 1042 – o prodej členského podílu k této nebytové prostoře měli zájem 3 zájemci a 
na základě nejvyšší nabídky ve výši 650.000.- Kč byl odsouhlasen  prodej panu  
mgr. Tomáši Riegerovi:  
Výsledek hlasování:  přítomno 62 členů  -  pro prodej ………  53 členů 

              proti  prodeji ……    5 členů 
              zdrželo se …….        4 členi 
 

Atelier 1038 - o prodej členského podílu k této nebytové prostoře měli zájem 4 zájemci a 
na základě nejvyšší nabídky bylo hlasováno o nejvyšší nabídce danou panem Bc.Josefem 
Majerem ve výši 705.000.- Kč.   
Výsledek hlasování:  přítomno 62 členů  -  pro prodej …… 12    členů 

              proti  prodeji … 38    členů 
              zdrželo se ……. 12    členů 

Jako druhá nejvyšší nabídka byla 701.000.- Kč od Mgr. Mileny Procházkové, která se 
vzdala účasti na tomto výběrovém řízení. 
Další nabídka byla od člena BD pana Miloše Ryšavého ve výši 670.000 Kč.  Na základě 
hlasování byl odsouhlasen prodej panu Ryšavému . 
Výsledek hlasování : přítomno 62 členů – pro prodej …… 48 členů 
             Proti prodeji ….  11členů 
             Zdrželo se ……    3 členi  
 
8 – projednání  vzniku Společenství vlastníků bytových jednotek 
 Předseda opět v krátkosti informoval přítomné o diskuzi v této věci na jednáních 
vchodů a dále uvedl různé alternativy  postupu pro zajištění převodů bytů do osobního 
vlastnictví. V další části odpovídal ředitel Anesa pan Jablonský na dotazy z řad členů.  
Na základě projednání dalšího postupu bylo rozhodnuto o termínu 31.7.2013 k podání 
žádostí členů BD k převodu bytu do OV. Závěrem potom byly předány zájemcům 
formuláře na převod bytu, které musí být předány na Představenstvo do 31.7.2013. 
Přihláška musí být podepsána a podpis notářsky ověřený.  
Jako další krok bude vytvořena Smlouva o převodu a předána na katastr nemovitostí 
k zápisu nového majitele bytové jednotky. Následně bude založeno Společenství vlastníků. 
 
 
 



 
9 -  Diskuze  a návrh usnesení  
 
Š.Sádková 1039 -  otázka rozpočtu BD a nutnost provedení  zateplení římsy nad lodžiemi 
v 7.p., při velkých mrazech dochází k výskytu plísní na překladu nad oknem.   
Odpověď : p.Strupek – tato rekonstrukce bude zajištěna po dokončení veškerých prací 
spojených s rekonstrukcí elektro ve všech vchodech a provedení požárního odvětrání  
schodiště. Nabídku na uvedené práce mají dodat:  
A-stav.cz -  pan Jan Dlask 
Stavební práce – pan Petr Chmelař – tato firma pro nás dělala opravu střech s osazením 
větracích hlavic Lomanco 
 
V.Šebek 1039 – diskuze k výběrovému řízení na Atelier 1038 a žádost o možnost kontrol 
faktur nad 50 tis.Kč.  Odpověděl předseda představenstva – každý ze členů BD má právo si 
prohlédnout veškeré podklady, které se dávají do účetnictví.  
 
Michálek 1042 – proč není zajištěn převod bytů do osobního vlastnictví společně pro 
všechny členy.  
Odpověď od p.Jablonského a p.Strupka. Stanový jsou platné pro všechny členy BD. Pokud 
někdo nechce vstoupit do SV, zůstává nadále členem BD.  
 
Ing.Lněnička 1042 – doporučil všem členům BD, aby se prostřednictvím internetu podívali 
na názory a problémy spojené s členstvím v SVJ.  
 
p.Erben 1039 – požádal o zajištění formuláře pro vstup do SJV v elektronické podobě a 
jeho zveřejnění na web stránkách BD. 
 
Sádková 1039 – diskuze ohledně zajištění výměny nových automatických odvzdušňovacích 
ventilů. Byl ji vysvětlen problém se starými ventily a výhody nového řešení.  
 
 Návrh usnesení ze členské schůze  vypracovaný  předsedou návrhové komise 
 Mgr.Tománekem byl předložen ke schválení a jednohlasně schválen  
 Návrh usnesení tvoří  přílohu č. 6 tohoto zápisu.  
 
 
Zapsal:   Antonín Kříž 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Václav Strupek 
     
                                               Miloslav Zoubek 
 
 
Za kontrolní komisi:  Mgr.Petr Tománek – předseda kontrolní komise 
 
 
 

       
 
  



         
  

 


