
9. USNESENÍ   
členské schůze Bytového družstva Slancova konané dne 14. května 2018 

K bodu Programu 2, 3, 4: 

Členská schůze bere na vědomí: 
1. Zprávu o činnosti představenstva za období 15.5.2017 až 14.5.2018 
2. Informaci o stavu členské základny 
3. Zprávu kontrolní komise 
4. Odklad instalace kamerového systému v domě na dobu neurčitou.  

K bodu 5. Programu: Zpráva o hospodaření za rok 2017 a stav účtu: 

Členská schůze schvaluje: 
Účetní závěrku za rok 2017 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 145.350,- Kč bude uhrazena z fondu oprav. Dále schvaluje stav finančních prostředků na účtu a 
jejich použití. 

K bodu 6. Programu: Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2018 až 2019: 

Členská schůze schvaluje: 

Rozpočet na rok 2018 a 2019, 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. snížení příspěvku do fondu oprav ze současných 25,-Kč/m2 na 20,-Kč/m2, a to od 1.10.2018 
2. nátěr oplechování atiky na dolní střeše a obnovu nátěrů zábradlí společných balkónů a okenních 

parapetů ve společných prostorách domu 
3. obnovu nátěrů okenních parapetů v bytech a současně ukládá členům družstva zpřístupnit své byty 

v termínech stanovených představenstvem družstva 
4. umístění autonomní detekce a signalizace kouře do všech bytových jednotek v souladu s Vyhláškou 

č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb. Současně ukládá členům 
družstva zpřístupnit své byty v termínech stanovených představenstvem k instalaci tohoto zařízení. 
Dílo bude realizováno až na základě výsledku doporučení HZS hlm. Praha. 

5. minimální zůstatek peněžní prostředků na běžném účtu ve výši 1 mil.Kč  
 

K bodu 7. Programu: Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva: 

Členská schůze ukládá představenstvu: 
1. Zařadit na program jednání dalších členských schůzí hlasování o převodu bytů do vlastnictví členů 

družstva. 
2. Svolat další členskou schůzi bytového družstva do konce roku 2018 a navrhnout do jejího programu 

hlasování o převodu bytů do vlastnictví členů družstva. 
3. Navrhnout do programu příští členské schůze změnu stanov ohledně hlasování o převodu bytů do 

osobního vlastnictví (většina přítomných) pokud to zákon umožňuje. 
4. Navrhnout do programu příští členské schůze změnu stanov umožňující variantu částečného převodu 

bytů do osobního vlastnictví pokud to zákon umožňuje. 
 

 
 
Za správnost návrhová komise: Ing. Jan Marek v. r. 
     Ing. Kristina Veselá v.r. 
     Kateřina Bezchlebová v.r. 


