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9. USNESENÍ 
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 19. listopadu 2012 

I. Členská schůze schvaluje: 

1. Účetní závěrku za rok 2011 s hospodářským výsledkem ve  znění, které bylo zveřejněno 14 dnů 
před konáním členské schůze na vývěskách s tím, že daňová povinnost ve výši  196 650,- 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 2012, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva 

3. Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise za rok 2012 v plné výši tj. hrubá výše 
330 tis.Kč tak, jak bylo schváleno v rozpočtu na rok 2012. 

4. Rozpočet na rok 2013 a 2014 ve  znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské 
schůze a zdůvodněný ve zprávě přednesené k tomuto bodu na členské schůzi s tím, že: 

4.1. měsíční příspěvek do FO činí 25,13 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu, a to do roku 
2014 včetně bez ohledů na vývoj inflačního koeficientu v uvedeném období.  

4.2. rezerva FO v průběhu roku 2013 a 2014 neklesne  pod 0,6 mil.Kč 

4.3. celkový rozsah oprav v roce 2013 ve výši 9,4 mil.Kč a v roce 2014 ve výši 7,4 mil.Kč 

5. V roce 2013 jmenovitě následující opravy: 

5.1. rekonstrukci svislých rozvodů silnoproudu a slaboproudu v pěti vchodech  
5.2. výměnu nadměrně opotřebených součástí výtahů nejméně u dvou výtahů (lana, lanovnice, 

odkláněcí kladky) 
5.3. rekonstrukci požárních hydrantů ve všech vchodech 
5.4. stavební úpravy NP 1261 v rozsahu umožňujícím následnou přestavbu NP na sklepní kóje 

s plnou finanční účastí zájemců. 

6. Hlídání vnitřních prostor domu v nočních hodinách bezpečnostní agenturou na zkušební dobu 
od 1.12.2012 do 31.5.2013. 

7. Rozsah oprav v roce 2013 až 2014 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. 

8. Roční objem finančních prostředků na výplatu odměn členů představenstva a kontrolní komise 
na rok 2013 v hrubé výši 330 tis.Kč. 

9. Odpis nedobytné pohledávky po bývalém čl. družstva  Josefu Počtovi Slancova 1258 byt č. 26 
ve výši 1.067,-Kč za neuhrazené vyúčtování služeb za rok 2010. 
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10. Členy představenstva na funkční období 2013 až 2014 

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  
Ing. Jaromír Aust, Slancova 1259 
Jan Marek, Slancova 1260 
Bohumil Bubník, Slancova 1261 
Ing. Josef Urban, Slancova 1262 

11. Členy kontrolní komise na funkční období 2013 až 2014 

Ing. Anežka Sochová, Slancova 1254 
Miloš Kalina,  Slancova 1255 
MUDr. Nataša Kaňová, Slancova 1257 
RNDr. Dana Nováková, Slancova 1260 
Zdeněk Nagovský, Slancova 1261 

 

II. Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti představenstva za období 7.11.2011-19.11.2012 
2. Informaci o stavu členské základny 
3. Zprávu kontrolní komise 
4. Zprávu o převodu bytů do vlastnictví a stavu předaných písemných žádostí o převod bytu do 

vlastnictví k datu konání této členské schůze. Bod hlasování o převodu bytů do vlastnictví bude 
zařazen na program členské schůze po doručení žádostí nadpoloviční většiny členů družstva. 

III. Členská schůze ukládá představenstvu: 

1. Čtvrtletně informovat členy družstva o stavu podaných žádostí na vývěskách a webových 
stránkách 

2. Po doručení žádosti nadpoloviční většiny členů družstva svolat členskou schůzi družstva 
v souladu s Obchodním zákoníkem § 239 bod 3. 

 
 
 
V Praze dne  19. listopadu 2012  
 
    
 

Za správnost návrhová komise:  
  

 
Ing. Jaromír Aust v.r. 
 
JUDr. Jaroslav Zouzal v.r. 
 
Ing. Tomáš Mika v.r.  


