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

konané dne 23.června 2014 
 
   1 - Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosta  
tohoto jednání, pana Jablonského  ředitele správní firmy ANESO s.r.o. Dále přivítal 
notáře JUDr.Ertelta, který musí být dnešní schůzi přítomen s ohledem na změnu Stanov 
BD. Program byl po připomínkách  schválen v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 
2. volba předsedajícího, zapisovatele, volební, návrhové komise a skrutátora 
3. zpráva o činnosti PBD  
4. zpráva revizní a kontrolní komise BD 
5. schválení zprávy o hospodaření BD za rok 2013 
6. schválení nových stanov BD 
7. zpráva skrutátora 
8. diskuse  a  návrh usnesení 
9. závěr 

   
 

  2 - Volba pracovních komisí členské schůze 
  volba předsedajícího  
  jednohlasně odsouhlasen Předseda představenstva BD pan Václav Strupek 

          - zapisovatele a ověřovatelé zápisu 
 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni: 
 zapisovatelem: Antonín Kříž 
 ověřovatelé zápisu: Ivan Kraus 
          - volba návrhové komise 
            Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Mgr. Petr Tománek 
 členové:  Jaroslav Kříž 
          -volba skrutátora 
 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 Skrutátor :  Pavel Havránek 
 Členové komise Petr Mang 
    Petra Chocholová 
 
   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o plnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze 
- informace z jednání vchodů, které se uskutečnilo před jednáním členské schůze 
- podrobná informace o realizaci stavebních úprav  - II.etapa rekonstrukce elektro, 

renovace suterénních prostor včetně WC a úklidových místností,  výměna 
odpadního potrubí ze střechy, oken ve strojovnách výtahů  

- Informace o nových členech BD ,p.Uhl byt č.15 v Nevanova 1040, p.Holas 
Atelier 1039 

- Informace o přípravě realizací v dalším období – renovace podlah v suterénních 
prostorách, osazení nových schránek, dokončení výměny svodů vody ze střechy 
a osazení nových krytů     

- Správa nájemních bytů a nabídka na prodej členských podílů 



- Podrobná informace o průběhu přípravy změny zajištění tepla pro vytápění bytů, 
nutný postup jednáních a zajištění návazných prací jako je vyčištění rozvodů 
topného systému a radiátorů ÚT 

- Informace o jednáních ve věci zajištění vzniku SVJ, včetně požadavku BD na 
účast ve výkonném výboru SVJ 
 
Úplné znění zprávy o činnosti PBD tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu. 

 
 4 – zpráva kontrolní a revizní komise BD za rok 2013  
 
     Členové kontrolní komise se pravidelně účastnili všech jednání představenstva 
družstva. Sledovali informace o finančním hospodaření a stavu bankovního účtu 
družstva i provozní pokladny.  Dle podkladů správcovské firmy kontrolovali 
stav finančních pohledávek družstva vůči dlužníkům, čerpání finančních 
prostředků na rekonstrukce bytů a běžnou údržbu domu. 
Kontrolní komise neshledala v hospodaření družstva žádné nedostatky. 
 

     Zpráva kontrolní komise BD tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu.  
 

 
5 - zpráva o hospodaření BD za rok 2013 
 Zpráva byla předem projednána na PBD a předána v písemné podobě všem členům 
BD do poštovní schránky.  
Vysvětlení a upřesnění některých bodů Zprávy přednesl zpracovatel ředitel správní firmy 
Aneso pan Jablonský. Ke přednesené zprávě nebyly žádné připomínky a zpráva byla 
odsouhlasena 59 přítomnými členy BD, 4 členové se zdrželi hlasování.  
 
6 – projednání a schválení návrhu nových Stanov BD 
 Přítomný notář vysvětlil změny ve Stanovách, které jsou zpracovány ve smyslu 
zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. Dále se řídí ustanovením 
zákona č.89/2012 občanského zákoníku. V následující diskuzi byly odsouhlaseny 
následující změny, které byly zapracovány do schválené verze. Jednalo se o následující 
části: 

- Volební období do PBD je tříleté 
- I nadále zůstává počet členů představenstva BD šest 
- Úpravy v článku 20, rozdělení družstevního podílu se řídí ustanovením článku 

41, který byl doplněn novým  bodem č.5 
V následujícím hlasování byly stanovy jednohlasně schváleny.  
 
 7 - Zpráva skrutátora  
      Skrutátor   pan Pavel Harvánek seznámil  Členskou schůzi  Bytového družstva 
Nevanova 1037 – 1042  s účastí. Dnešní členské schůze je přítomno podle prezenčních 
listin  63 členů včetně 3 plných mocí. Z celkového počtu 89 členů BD to znamená účast   
70,79%, čímž je dnešní členská schůze schopná usnášení  a přijatá usnesení jsou pro 
družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 
                Notářský zápis včetně Prezenční listiny tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.  
 
 
 
 



 
 
 
   
8 -  Diskuze   
Největší část diskuze byla věnována odsouhlasení nových stanov, přípravě výboru SVJ 
v návaznosti na požadavek PBD na zastoupení ve výboru. V další části byly zodpovězeny 
otázky k vybudování plynových kotelen včetně nutných návazných prací.  
   
9 - Návrh usnesení ze členské schůze   
Předseda návrhové komise  Mgr. Petr Tománek  předložil ke schválení návrh na usnesení, 
ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky a při hlasování byl jednohlasně schválen  
 
 Návrh usnesení tvoří  přílohu č. 6 tohoto zápisu.  
 
 
Zapsal:   Antonín Kříž 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Ivan Kraus 
     
                                      
 
 
Za kontrolní komisi:  Mgr.Petr Tománek – předseda kontrolní komise 
 
 
 

       
 
  
         

  
 


