
7. USNESENI
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 7. listopadu 201l
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I. Clenská schůze schvaluie:

1. Učetní závěrku zarck 2010 shospodářským výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno l4
dnů před konáním členské schůze na vývěskách s tím, Že dařrcvá povinnost ve výši 177 650,-
Kč bude uhrazena z fondu oprav. Dále schvaluje stav finančních prostředků na jednotlivých
účtech a jejich použití ve zněni, které bylo rovněŽ zveřejněno 14 dnů před konaním členské
schůze na vývěskách.

Rozsah oprav provedených v roce 20II, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva

Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise v čisté výši 243 tis.Kč za práci
odvedenou v roce 2011.

Rozpočet na rok 2012 a 2013 zdtxodněný ve zptávě přednesené k tomuto bodu na členské
schůzi s tím' že:

4.1. měsíční příspěvek do Fo čini 25,13 Kčlmz celkové podlahové plochy.bytu, a to do roku
2013 včetně bez ohledů na vývoj inflačního koeficientu v uvedeném období.

4'2. rezerva Fo v průběhu roku20|2 a20I3 neklesne pod 0,6 mil.Kč

4.3. l imit výdajů na opravy V roce 2012ve výši 5,4 mil.Kč a V roce 20l3 ve výši7,2 mil.Kč

Rozsah oprav v roce z}I2,jmenovitě:

5.1. výměnu nadměrně opotřebených součástí qitahů (lana, lanovnice, odkláněcí kladky)

5.2. výměnu dešťosvodů-dokončení

5.3. rekonstrukci svislých rozvodů silnoproudu a slaboproudu ve ttechažčtyřech vchodech

5.4. pokračování výměny oken a dveří nebyových prostor v pŤizemi domu

5.5. provedení pokládky návnady proti faraónům ve všech bytech. Vsouladu sě1.12 bod h)
nájemci umožní přístup do býu.

Rozsah oprav V roce 2012 až 2013 |ze 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.

Roční limit pro vyplacení odměn členů představenstva a kontrolní komise pro rok 20|2 ve
výši 330 tis.Kč' který zakrnuje jak odvody daně z příjmů, tak i odvody na zdravotní a sociáIní
pojištění.

8. odpis nedobyné pohledávky ve výši 34.43I,-Kč za neuhrazený nájem NP 1262 firmou
ETAMONT s.r.o., která je v konkurzu'
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Clenská schůze bere na vědomí:

1. Zptávu o činnosti představenstva
2. Informaci o stavu členské zák|adny
3. Zprávu kontrolní komise

Y Praze dne T.listopadu 2011

Za správnost návrhová komise:

Ing. Jaromír Aust v.r.

JUDr. Jaroslav Zouzal v.r.

Ins. Tomáš Mika v.r.
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