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9. USNESENÍ 
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 22. listopadu 2010 

I. Členská schůze schvaluje: 

1. Účetní závěrku za rok 2009 s hospodářským výsledkem ve  znění, které bylo zveřejněno 14 
dnů před konáním členské schůze na vývěskách s tím, že daňová povinnost ve výši  223 600,- 
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. Rozsah oprav provedených v roce 2010, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva 

3. Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise ve výši 287 tis.Kč za práci 
odvedenou v roce 2010. 

4. Rozpočet na rok 2011 až 2012 ve znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské 
schůze na vývěskách s tím, že: 

4.1. měsíční příspěvek do FO činí 25,13 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu a to do roku 
2012 včetně bez ohledů na vývoj inflačního koeficientu v uvedeném období.  

4.2. rezerva FO v průběhu roku 2011 a 2012 neklesne  pod 0,6 mil.Kč 
4.3. limit výdajů na opravy v roce 2011 činí 4,8 mil.Kč a pro rok 2012 4,5 mil.Kč 

5. Opravy v roce 2011, jmenovitě: 

5.1. dokončení opravy osvětlení zahájené v roce 2010 
5.2. výměnu poměrových indikátorů spotřeby tepla (s dálkovým odečtem spotřeby) 
5.3. dokončení výměny tepelné isolace potrubí topné soustavy a teplé vody v kolektoru 

zahájené v roce 2010 
5.4. výměnu potrubí hl.přívodu vody do domu v případě potvrzení kritického úbytku materiálu 
5.5. čištění svislých odpadních potrubí, případnou výměnu potrubí 
5.6. výměnu oken ve společných chodbách v posledních patrech domu 
5.7. výměnu oplechování atiky na střeše 
5.8. pokračování výměny oken nebytových prostor v přízemí domu zahájené v roce 2010 
5.9. zabezpečení horní části prostoru zástění pletivem, přízemí západní strana domu 

6. Rozsah oprav v roce 2011 až 2012 lze v rámci schváleného rozpočtu upravit (zvýšit nebo 
snížit) nebo časově posunout dle aktuálního výsledku účetní závěrky, připravenosti opravy a 
při dodržení ročního limitu rezervy FO ve výši 0,6 mil.Kč. 

7. Úpravu stanov (články 6; 8; 25; 28; 35; 42; 45; 50) ve  znění, které bylo zveřejněno 14 dnů 
před konáním členské schůze na vývěskách 

8. Roční limit pro vyplacení odměn členů představenstva a kontrolní komise pro rok 2011 se 
stanoví 330 tis.Kč a zahrnuje jak odvody daně z příjmů, tak i odvody na zdravotní pojištění. 



 2  

9. Členy představenstva na nové funkční období 

Jana Giňová, Slancova 1253 
Bohumil Horáček,  Slancova 1254 
Ing. Jaromír Fabiánek, Slancova 1255 
Ing. Jan Samek, Slancova 1255 
Ing. Tomáš Turan, Slancova 1256 
Tomáš Žemlička, Slancova 1257 
Jan Průša, Slancova 1258  
Josef Kučera, Slancova 1259 
Bohumil Bubník, Slancova 1261 
Ing. Josef Urban, Slancova 1262 

 
10. Členy kontrolní komise na nové funkční období 

Vlasta Stehnová, Slancova 1253 
Ing. Anežka Sochová, Slancova 1254 
Miloš Kalina,  Slancova 1255 
František Kratochvíl, Slancova 1259 
RNDr. Dana Nováková, Slancova 1260 
Náhradníci:  
Kateřina Bezchlebová, Slancova 1261 

II. Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti představenstva  
2. Informaci o stavu členské základny 
3. Zprávu kontrolní komise 
 
V Praze dne  22. listopadu 2010     Za správnost návrhová komise:   

         Ing. Jan Samek v.r. 

         Štěpánka Kudláčková v.r. 

         Miroslava Purrová v.r. 


