
8. USNESENÍ
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 9. listopadu 2009

I. Členská schůze schvaluie:

1. Účetní závěrkuzarok 2008 shospodářským výsledkem ve zněni, které bylo zveřejněno 14
dnů před konáním členské schůze na vývěskách s tím, že dařrcvá povinnost ve výši 224 9I0,-
Kč bude uhrazena z fondu oprav' Dále schvaluje stav finančních prostředků na jednotlivých
účtech a jejich použití ve znění, které bylo rovněž zveřejněno 14 dnů před konáním členské
schůze na vývěskách.

2' odpis pohledávky ve výši 19.465,-Kč,,ktetá vznikla rozdílem mezi vyčíslenou škodou ve výši
61.689'-Kč způsobenou násilným vniknutím do kanceláře druŽstva a úhradou pojišťovny za
tuto pojistnou událost ve výši 42'224,-Kč. Tato pohledávka bude uhrazena z fondu oprav.

3. Rozsah oprav provedených v roce 2009, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva.

4. Rozpočet na rok 2010 až2012 ve znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské
schůze na vývěskách s tím, Že:

4.I, měsíční příspěvek do Fo zistává na úrovni roku 2009 tj. 25,|3 Kč/m2 celkové podlahové
plochy bytu a to po dobu následujících tří let tj. do roku2012 včetně bez ohledů na vývoj
inflačního koeficientu v uvedeném období.

4.2. rcZerva Fo v průběhu roku 2009 a2010 neklesne pod 0'6 mil.Kč

4.3. limit nákladů na výměnu šachetních a kabinových dveří vytahů v roce 2010 je 1,2 mil.Kč

4.4. limit nákladů na malování společných prostor domu (chodby' schodiště) v roce 2010 je 520
tis.Kč

4.5, limit nákladů na výměnu podlahové krytiny společných prostor domu (chodby, schodiště)
v roce 2010 je 770 tis.Kč

4.6. limit nakladů na výměnu vodoměru teplé vody za vodoměry s dálkovým odečtem spotřeby
v roce 2010 je 310 tis.Kč a studené vody v roce 201 1 je rovněŽ 310 tis.Kč

4.7. limit nákladů na výměnu poměrových indikátorů_rozdělovačů spotřeby tepla sdálkovým
odečtem spotřeby V roce 20rI je 570 tis.Kč.

4.8. limit nákladů na opravy (rekonstrukce zvonků) pro rok 2010 je 120 tis.Kč

4.9. limit nákladů na výměnu poštovních schránek V roce 2010 je 330 tis.Kč

4. 10' limit nákladů na opravy potrubí topné Soustavy v kolektoru V roce 2010 je 200 tis.Kč

4.11'roční limit nákladů na opravy osvětlení' elektroinsta|ace, tozvaděčů a včetně výměny el.
přípojek k bytům pro roky 2010 až20I2 je 1,2 mil'Kč

5' Rozsah oplav V roce 2010 až 2012 |ze v rámci schváleného rozpočtu upravit (zvýšit nebo
sníŽit) nebo časově posunout dle aktuálního výsledku účetní závěrky za rok 2009 pÍi dodrŽení
ročního limitu Íezervy Fo 0,6 mil.Kč.

6' Roční limit pro vyplacení odměn členů představenstva a kontrolní komise pro rok 2010 se
stanoví 287 tis.Kč aza|lrnujejak odvody daně z příjmů, tak i odvody nazdravotní pojištění.

7. Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise hrubé výši 287 tis.Kč za práci
odvedenou v roce 2009.



il. Členpká schůze bere na Yědomí:

1' Zprávuo činnosti představenstva
2. Informaci o stavu členské základny
3' Zprávukontrolní komise
4. Výsledek referenda provedeného formou Prohlášení člena BD Slancova k přechodu druŽstva

na společenství vlastníků s tím, že ďo konce roku 2012 budou vytvořeny rovné podmínky k
přechodu družstva na společenství vlastníků jednotek. Jde zejména o uvedení technického
stavu všech vchodů domu do srovnatelné technické urovně dokončením oprav v souladu se
schváleným rozpočtem na léta 2010 ů 2012 a dá|e vltazení celého zbytku úvěru při
zachováni současné výše příspěvku do Fo.

Y Praze dne 9. listopadu 2009


