
 

9. USNESENÍ 
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 23. května 2016 

K bodu Programu 2, 3, 4: 
Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti představenstva za období 25.5.2015 až 23.5.2016 
2. Informaci o stavu členské základny 
3. Zprávu kontrolní komise 

K bodu 5. Programu: Zpráva o hospodaření za rok 2015 a stav účtů: 
Členská schůze schvaluje: 

Účetní závěrku za rok 2015 s hospodářským výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 15 dnů 
před konáním členské schůze na internetových stránkách družstva a ve vývěskách s tím, že 
daňová povinnost ve výši 165.490,- Kč bude uhrazena z fondu oprav. Dále schvaluje stav 
finančních prostředků na jednotlivých účtech a jejich použití ve znění, které bylo rovněž 
zveřejněno 15 dnů před konáním členské schůze. 

K bodu 6. Programu: Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2016 až 2017: 
Členská schůze schvaluje: 

Rozpočet na rok 2016 a 2017, úpravu Platebního řádu a rozsah oprav ve znění, které bylo 
zveřejněno 15 dnů před konáním členské schůze včetně zdůvodnění, které bylo předneseno na 
této schůzi v komentáři k tomuto bodu. Jmenovitě: 
1. snížení příspěvku do fondu oprav ze současných 25,-Kč/m2 na 20,-Kč/m2, a to počínaje 

zářím t.r. 
2. provedenou výměnu vodoměrů SV a TUV ve všech bytových a nebytových jednotkách 

v roce 2016 
3. opravy hydroizolací, oplechování a omítek horní střechy domu v roce 2016 v rozsahu dle 

odborného posudku  
4. výměnu hlavního rozvodu vody v kolektoru v roce 2016 
5. zpracování projektu oprav a modernizace vstupních prostor domu-vestibuly a předložení 

návrhu ke schválení na příští členské schůzi 
6. zpracování návrhu zabezpečení domu kamerovým systémem se zaměřením na kabiny 

výtahů a vstupní prostory do domu a předložení návrhu ke schválení na příští členské schůzi  
7. že rekonstrukce nebytových prostor Slancova 1253 a 1259 na sklepní koje bude hrazena 

z fondu oprava s tím, že při předávání komor budou tyto náklady uhrazeny v plné výši 
budoucími nájemci 

8. minimální zůstatek peněžní prostředků na běžném účtu ve výši 0,5 mil.Kč  
Členská schůze ukládá představenstvu: 

Do příští členské schůze prověřit možnost revize el. rozvodů ve všech bytových jednotkách. 
K bodu 7. Programu: Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva: 
Členská schůze neschválila převod bytů do vlastnictví členů družstva nadpoloviční většinou členů 
družstva, jak to ukládají Stanovy družstva. 
Členská schůze ukládá: 

Zařadit na program jednání příští členské schůze hlasování o převod bytů do vlastnictví členů 
družstva. 

Za správnost návrhová komise: Ing. Jan Marek v. r. 
          Ing. Eva Kliská v. r. 

RNDr. Miloš Jirsa v. r. 
V Praze dne 23. května 2016  


