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9. USNESENÍ 
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 18. listopadu 2013 

I. Členská schůze schvaluje: 

1. Účetní závěrku za rok 2012 s hospodářským výsledkem ve  znění, které bylo zveřejněno 14 dnů 
před konáním členské schůze na vývěskách s tím, že daňová povinnost ve výši  194.370,- 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 2013, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva 

3. Ukončit šetření ve věci vymáhání nákladů soudního řízení dle usnesení soudu k č.j. 81 
Cm24/2008-44 a náklady soudního řízení na povinném nevymáhat. 

4. Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise za rok 2013 v plné výši tj. hrubá výše 
330 tis.Kč tak, jak bylo schváleno v rozpočtu na rok 2013. 

5. Další majetkovou účast vč. dalšího čl. vkladu paní Roubíčkové Valentiny ve výši 736.000,- Kč, 
s termínem úhrady na účet družstva nejpozději do 40 dnů od konání této členské schůze. Tato 
částka bude rozdělena na částku připadající na bytovou jednotku č. 22 Slancova 1260 ve 
srovnatelné výši připadající na ostatní byty (45,2 m2 x 1.246,84 Kč = 56.357,-Kč) a na částku, 
která bude použita na opravy a zhodnocení domu. 

6. Rozpočet na rok 2014 až 2016 ve  znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské 
schůze a zdůvodněné ve zprávě přednesené k tomuto bodu na členské schůzi s tím, že: 

6.1. měsíční příspěvek do FO činí 25,13 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu, a to do roku 
2016 včetně bez ohledu na vývoj inflačního koeficientu v uvedeném období.  

6.2. rezerva na krytí nepředvídaných výdajů v průběhu roku 2014 až 2016 neklesne  pod 0,6 
mil.Kč 

6.3. výdaje na opravy v roce 2014 činí 6,5 mil.Kč, v roce 2015 ve výši 8,1 mil.Kč a v roce 2016 
ve výši 5,5 mil.Kč 

7. V roce 2014 jmenovitě následující opravy: 

7.1. rekonstrukci svislých rozvodů silnoproudu a slaboproudu ve dvou vchodech  
7.2. generální opravu (modernizaci) deseti výtahů 
7.3. stavební úpravy NP 1261 v rozsahu umožňujícím následnou přestavbu NP na sklepní kóje 

s plnou finanční účastí zájemců. 

8. Financování generální opravy deseti výtahů zajistit ve výši cca 3 mil. Kč z vlastních zdrojů a ve 
výši 9 mil.Kč bankovním úvěrem, který nebude jištěn nemovitostí. Splatnost úvěru maximálně 
4 roky, s možností předčasných splátek, tak aby celý úvěr byl splacen nejpozději v roce 2016.   

9. Rozsah oprav v roce 2014 až 2015 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. 

10. Roční objem finančních prostředků na výplatu odměn členů představenstva a kontrolní komise 
na rok 2014 v hrubé výši 330 tis.Kč. 

11. Představenstvo nechá zpracovat projekt osvětlení objektu a předloží na příští členské schůzi 
s ohledem na možnost využití rozpočtové rezervy pro další období. 

II. Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti představenstva za období 19.11.2012-18.11.2013 
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2. Informaci o stavu členské základny 
3. Zprávu kontrolní komise 
 
 
 
V Praze dne  18. listopadu 2013  
 
    
 

Za správnost návrhová komise:  
  

 
Ing. Jaromír Aust v.r. 
 
JUDr. Jaroslav Zouzal v.r. 
 
Ing. Eva Kliská v.r.  


