
 

 

USNESENÍ   

členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 15. května 2017 

K bodu Programu 2, 3, 4: 

Členská schůze bere na vědomí: 

1. Zprávu o činnosti představenstva za období 23.5.2016 až 15.5.2017 

2. Informaci o stavu členské základny 

3. Zprávu kontrolní komise 

K bodu 5. Programu: Zpráva o hospodaření za rok 2016 a stav účtu: 

Členská schůze schvaluje: 

Účetní závěrku za rok 2016 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 152.380,- Kč bude uhrazena z fondu oprav. Dále schvaluje stav 

finančních prostředků na účtu a jejich použití. 

K bodu 6. Programu: Uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu čl. vkladu: 

Členská schůze schvaluje: 

1. Smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu, se kterým je spojeno právo nájmu 

družstevního bytu č.26, Slancova 1260/6, Praha 8 mezi BD Slancova a Milošem Kalinou  a 

Hanou Kalinovou, která byla zveřejněna 15 dnů před konáním členské schůze. 

2. Použití navýšení dalšího členského vkladu ve výši 3.129.252 Kč, získaného  v souvislosti s 

vypořádáním dalšího členského vkladu týkajícího se bytu  č. 26, podlahová plocha 68,6 m², v 

budově č.p. 1260, na adrese Slancova 6, Praha 8 - Kobylisy,  k zaplacení části nákladů 

vynaložených na akci "oprava střech objektu Slancova 1253 - 1262, Praha 8". 

K bodu 7. Programu: Instalace kamerového systému v domě: 

Členská schůze schvaluje: 

instalaci kamerového systému v roce 2017 až 2018 se zaměřením na vnitřní prostory kabin výtahů 

a prostory vestibulů dle navrženého projektu včetně správy a údržby tohoto systému, a to pouze 

v případě, že projekt bude schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů. 

K bodu 8. Programu: Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2017 až 2018: 

Členská schůze schvaluje: 

Rozpočet na rok 2017 a 2018, 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 a na základě připomínek. Jmenovitě: 

1. zvýšení příspěvku do fondu oprav ze současných 20,-Kč/m2 na 25,-Kč/m2, a to od 1.7.2017. 

2. oprava střech domu v roce 2018 v rozsahu zpracované projektové dokumentace 

3. opravy a modernizaci vstupních prostor domu-vestibuly v rozsahu schváleného projektu 

v roce 2017-2018 dle finančních možností  

4. rekonstrukci nevyužitých nebytových prostor v přízemí domu na sklepní koje s tím, že 

náklady přestavby budou hrazeny z fondu oprav a následně při předávání komor budou 

uhrazeny v plné výši budoucími nájemci 

5. odpis nedobytné pohledávky za neuhrazený nájem družstevního bytu č. 26, Slancova 1260 ve 

výši 211 tis.Kč. 

6. minimální zůstatek peněžní prostředků na běžném účtu ve výši 0,5 mil.Kč 



 

 

K bodu 9. 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. 

     Kateřina Bezchlebová v.r. 

V Praze dne 15. května 2017  


