
Zápis z jednání č|enské schůze ,'Bytového družstva Weberova.'
Řonané dne 22.6.2004 v ,t 8,-oo hod. v ZŠ Že|enice

s tímto programem : 1. Uvítání přÍtomných
2. Vyhodnocení Účasti č|enů - zjištění, zda je č|. schůze usnášení schopná
3' Informace o činnosti představenstva Bytového druŽstva Weberova od

poslední č|. schůze konané dne 25.6.2003 :

3a) obecná stručná zpráva
3b) zpráva o hospodaření a finanční situaci druŽstva
3c) zpráva o právních záleŽitostech druŽstva
3d) zpráva o technickém zabezpečovánÍ domu ve vlastnictvÍ BDW

4, Zpráva o činnosti KRK druŽstva
5, Zpráva revizní a kontrolní komise
6. Návrh podmínek pronajímání nebytových prostor vlastnictví BDW
7. Návrh na zpoplatněnívybraných činností představenstva BDW
8. Návrh odměn členům představenstva, kontro|ní komise a domovníků
9' Seznámení s návrhem usnesení č|enské schůze
10. Diskuse
1 1. SchváIení usnesení č|enské schůze
12' Závěr

k ad. ,1) Uvítáníč|enů druŽstva proved| předseda druŽstva JUDr. Švec.

i.l ad. 2) Kontrola a vyhodnocení účasti č|enů na schůzi druŽstva zhodnocení usnášení-
schopnosti č|. schůze _ provedl Mgr. Škornička' Na č|enské schůzi přítomno 29 č|enů
druŽstva (viz. prez. |istina z č|enské schůze ,'Bytového druŽstva Weberova'' konané dne
22.6'2004, tj. 82,86 % č|enské zák|adny - konstatováno, že č|enská schůze je usnášení
schopná.

k ad. 3) lnformace o činnosti představenstva Bytového druŽstva Weberova od pos|ední čl. schůze
konané dne 25.56'2003 :

3a) obecná stručná zpráva - č|enské schůzi by|a Mgr" Škorničkou před|oŽena zpráva

:í..*:f. 
informace o členské zák|adně BDW a jejich

Č|enská zák|adna čitá 22.6.2oo4 35 č|enů, za období od minu|é č|enské schůze doš|o
k následujícím změnám :

. Dne,18'B.2003 převod druŽstevního podí|u z RadkyVališové na Danu Kočkovou
- Dne 12.1.2004 převod druŽstevního podÍ|u z Kristíny Šimkové na dceru Kristínu Grohovou
- Dne 23'2.2004 převod druŽstevního podí|u z V|adimíra Štetry na Petra očenáška

Dá|e byla před|oŽena stručná správa o činnosti představenstva BDW:
- Představenstvo druŽstva se od pos|ední č|enské schůze (25.6.2003) seš|o 11x ' Na svých
schůzích řešilo zejména prob|ematiku údržby a oprav domu ve v|astnictví druŽstva a dá|e pak
rea|izací zákonem a vyhláškami předepsaných revizí p|ynového a e|ektrického rozvodu, výtahů a
podobně.
- V oblasti regu|ace vytápění se představenstvo druŽstva zabýva|o montáŽí termoventi|ů a to jak
k jednot|ivým nájemníkům tak k radiátorům v nebytových prostorách našeho domu, včetně
zákonem předepsané regu|ace tep|a na jeho přívodu.
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- Dá|e se představenstvo zabýva|o finančním hospodařením druŽstva, zejména pak otázkou
příjmů druŽstva, jako je p|acení nájmů, na straně jedné a na druhé straně otázkou uýdajů' zejměna
otázkou splátek úvěru, p|acením faktur za opraw našeho domu a podobně. Další prob|ematikou'
kterou se představenstvo druŽstva na suich jednáních zabýva|o, by|y právní zá|ežitosti našeho
druŽstva.

- Po přednesení souhrnné zprávy o činnosti představenstva byla členská zák|adna upozorněna
na končící tříleté volební období stávajícího představenstva našeho druŽstva s tím, Že musí být
provedeny volby nového představenstva Bytového druŽstva Weberova, když stávající
představenstvo druŽstva navrhuje zařadit vo|by nového představenstva druŽstva na členskou
schůzi, která by se kona|a závěrem měsíce |istopadu 2a04" Volební období nově zvoleného
představenstva bytového druŽstva Weberova bude v sou|adu s našimi stanovami pěti|eté.

3b) zpráva o hospodaření a finanční situaci druŽstva č|enské schůzi by|a MUDr. Šetkern
před|oŽena komplexní podrobná zpráva o ekonomické situaci BDW a současně před|oŽena účetní
závěrka BDW za rok 2oo3. V závěru své správy seznámi| MUDr. Šetek č|enskou zák|adnu
s výh|edem finančního vývoje na rok 2005.

3c) zpráva o právních zá|eŽitostech druŽstva byla č|enské schůzi před|oŽena JUDr.
Švecem. Tato obsahovala informaci o všech sm|ouvách, které BDW od pos|ední č|enské schůze
uzavřelo s přísIušnými dodavateIi.

3d) zpráva o techníckém zabezpečování domu ve vlastnictví BDW by|a přednesena
panem S|avíkem. V této zprávě by|a č|enská 

=ák|adna 
podrobně seznámena s veškeými revizemi

opravami a úpravami, které by|y provedeny od pos|ední č|. schůze. Dá|e by|a č|enská schůze
seznámena s tím, Že do konce roku 2004 je bezpodmínečně nutno provést montáŽ termoventi|ů
regulaci ,,větví rozvodu.' a regulaci na vstupu do domu ve vlastnictví BDW. Y závěru by| panem
Slavíkem č|enské schůzi předloŽen rozsah údrŽborných a investičních prací a akcí, které BDW
musí v doh|edné době provést.

K ad' 4 a ad. 5 Zpráva o činnosti KRK druŽstva by|a členské schůzi před|oŽena předsedou
Kontro|ní komise Mgr. Tichnou, kteý souěasně seznámi| členskou schůzi s uýs|edky
kontro|ní činnosti komise s nás|edujícím závěrem :

Při prováděných kontro|ách neby|a zjištěna Žádnázávada. Ze stavu hospodaření BDW
vyplývá velice odpovědný přístup všech zúčastněných. Kontro|ní komise doporuči|a
schvá|ení účetní uzávěrky zarok 2003.

K ad. 6' Předseda představenstva druŽstva JUDr. René Švec před|oŽil č|enské schůzi ,,Návrh
podmínek pronajímání nebytových prostor vlastnictvi BDW.

K ad.7, Předseda kontro|ní komise před|oŽil č|enské návrh na zpop|atnění vybraných činností
představenstva BDW

K ad" 8. Předseda představenstva druŽstva JUDr. René Švec před|oŽi| členské schůzi 'Návrhodměn fc. BDW podmínek pronajímání nebytouých prostor vlastnictví BDW.
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K ad. 9' Seznámení č|enské schůze s návrhem usnesení provedl Mgr' Škornička - kaŽdý
z přítomných č|enů druŽstva obdrŽe| po zápisů do prezenční |istiny písemně zpracovaný návrh
usneseni ze č|enské schůze konané dne 22.06.2004.

K ad. 10" Diskuse - vystoupiIi celkem 3 č|enové druŽstva :

10a) paní Pospíši|ová - dotaz, jak bude druŽstvo kontrolovat pronájem nebytových
prostor ?

odpovídá ihned JUDr. Švec - pomocí nájemní sm|ouvy a jejího dodrŽováni.
Dop|ňuje pan Slavík _ zdŮrazni|, Že než budou prostory pronajaty, budou stanoveny
podmínky pro pronájem a tyto pak budou kontrolovány. Pokud budou nebytové
prostory pronajaty k podnikání bude nejprve provedena ko|audace dle přís|' norem.

10b) p' Pospíšilová a p. Rezková_informují č|enskou schůzi o neustá|ých prob|émech
s novým nájemníkem Dvořákem, kdy tento nedodrŽuje domovní řád, rušíostatní
nájemníky nočním h|ukem a rvačkami' kdy k uvedenému jiŽby|a jiŽ2xpŤizvána
i městská policie. RovněŽ nevynáší odpadky - tyto nechává před bytem a tak
obtěŽuje ostatní nájemníky zápachem,který se z těchto odpadků šíří po ce|ém
domě. Po upozorněníje vyhodi| oknem do trávy před dům BDW.
Dotaz p. Rezkové ' Co budeme dělat s nájemníkem Dvořákem ?

odpovídá ihned JUDr. Švec - Lze poŽádat o přivo|ení soudu k výpovědi.
10c) p' Prokešová - nájemníci nad námi nás neustá|e vytápějívodou co mám dě|at ?

Ktomuto se h|ásí p. Pejpkové s tím ,ŽeuŽ mě|a u sebe iinsta|atéra a ten nezjisti|
nikde závadu.
Pan S|avík - navrhuje provést peč|ivou revizi stoupaček i odpadů v přechodu
pod|ahy a stropu. Pokud se vytápění vodou p. Prokešové zopakuje, bude takto
postupováno.

k ad. 11) Přiietí usneseni č|enské schůze .'Bvtového druŽstva Weberova., konané dne ,í3.8.2002

Č|enská schůze Bytového druŽstva Weberova, se sidtem Děčín Vl, Weberova 6, lč 25446932,
konaná dne 22,6.2004 rozhod|a a schva|uje usnesení členské schůze '.Bytového druŽstva Weberova''
v tomto znéní:
1' Č|enská schůze schva|uje činnost představenstva bytového družstva Weberova za

období od 25.6.2003 do 22.6.2004
Výsledek hlasování :

Pro přijeti bodu 1) usnesení 29 členů
Proti přijeti bodu 1)usnesení ...'.........' 0 č|enů
ZdrŽe|o se h|asování 0 ělenů

2. Clenská schůze schvaluje účetní závěrku za rok 2003
Výs|edek hlasování:
Pro přijetí bodu 2) usnesení
Proti přijetí bodu 2)usneseni '...'......'.,
ZdrŽe|o se h|asování

3' Clenská schůze schva|uje zprávu revizní a kontro|ní komise
Výsledek h|asování :

29 č|enů
0 č|enů
0 členů

29 č|enů
0 č|enů
0 členů

Pro přijetí bodu 3) usnesení
Proti přijetí bodu 3)usnesenÍ
ZdrŽe|o se h|asováni
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4" Členská schůze schvaluje podmínky pronajímání nebytových prostor domu ve
vIastnictví BDW takto:
Roční úplata za pronájem nebytových prostor domu ve vlastnictví BDW je následná

a1) Pronajímání nebytových^prostor čienúm druŽstva pro nepodnikate|ské úče|y .
Za na)emne 120'-- Kčtm,

a2) Pronajímáni nebytových prostor č|enům druŽstva pro podnikate|ské úče|y :
Za nájemné 8oo.-- Kčlmz

b1) Pronajímání nebytových^prostor neč|enům druŽstva pro nepodnikatelské úče|y :
Za nájemné 665,-- Kčlm,

b2) Pronajímání nebytových prostor neč|enům druŽstva pro podnikatelské úče|y :
Za nájemné 1'200,-- Kčlm.

Výsledek hlasování :

Pro přijetí bodu 4) usneseni 29 členů
Proti přijetí bodu 4)usnesení .............. 0 č|enů
ZdrŽe|o se hlasován 0 č|enů

5. Clenská schůze schvaluje zpoplatnění vybraných činností představenstva BDW takto:

5.2.

5^4.

5.6 Získání bytu právnickou osobou ....
5.7 ' YyřízenÍ dědictví (mimo sJM) .

5.8. Vyhotovení dup|ikátu nájemní sm|ouvy

Výs|edek hlasování :

Pro přijeti bodu 5) usnesení 28 ě|enů
Proti přijeti bodu 5)usneseni .'.'.......... 1 č|enů

Výměna bytů mezi č|eny BDW 1.000'-- Kč
Výměna bytů s cizím č|enem BD ..' 2.500,-- Kč
Převod č|enského podílu - přímý příbuzný 500'-- Kč
Převod č|enského podílu na cizí osobu . byt 1+1 5.000'-- Kč
Převod č|enského podílu nacizí osobu - byt1+2 ... 7.000'-. Kč
Převod členského podí|u nacizí osobu - byt,1+3 ... 8.000.-- Kč
Převod členského podí|u nacizí osobu - byt'1+4 ,.. 9.000'-- KÓ

5.5. Podnájem (sk|ádá se ze zák|adního pop|atku + částky za 1 rok)
- byt 1+1 ',..,..1.000'-- Kč + 500'-- Kč
- byt 1+2 ... ....1.500'-- Kč + 500,.- Kč

podnájem pro cizí: '. . .. . . ' 'll] li.l 
''"BB:-ŘÍ.- 

; o33,--'á.
Do 1 roku po získání bytu se k základnímu poplatku přičítá částka 1.000'--Kč

50.000'--Kč
100'--Kč

70'--Kč

Zdrže|o se hlasování 0 č|enů
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6. členská schůze schvatuje v soutadu s ustanovením č!. í9 stanov
představenstva, kontro|ní komise a domovníků takto :

6a) celková odměna pro představenstvo BDW ................
6b) Celková odměna pro Kontro|ní komisi BDW .............
5c) Ge|ková odměna pro domovníky .........

Výsledek hlasování:
Pro přijetí bodu 4) usnesení 29 členů
Proti přijetí bodu 4)usnesení.............. 0 členů
Zdrže|o se hlasování ............ 0 členů

Členská schůze ukončena v 19.55 hod.

ověřovatelé zápisu schůze :

--=F"l--,1.--'-\L ( -\ l
. ..,..... ,. ,.t. ..,.,.,...,.,.. \-,/,

Mgr. Kare|Tichnď
předseda kontro|ní komise

7.2//ujÚil,R"il š;;;
předseda představenstva

Pří|oha : - Prezenění |istina z č|. schůze ,,BD Weberova,,ze dne 13.8'2002
- Pozvánka

Zapsa| . Mgr. FrantiŠek Škornička

25.000'. Kě
5.000'- Kě
4.000'.. Kě

,Á,.Á
MQt. Fre

4'o'+
pí. Soňa

členka kontroIní


