
Zápis z 32. členské schůze konané dne 26.10.2017 

1) Volba zapisovatelů: 

 pí. Lamačková 

 pí. Lintymerová 

- schváleno jednomyslně 

Volba mandátové komise: 

 p. Müller  

 p. Štěpnička 

- schváleno jednomyslně 

2) Důležité informace k rekonstrukci elektrorozvodů ve vnitřním prostoru domu 

Rekonstrukce plánovaná na říjen a listopad bude probíhat v lednu a únoru příštího roku. Bude 

se týkat vnitřních stoupaček a rozvaděčů, bude nové osvětlení s čidlem na schodišti. Rozpis 

časů ke zpřístupnění bytů pro připojení z nových rozvaděčů bude zveřejněn na vývěsce BD, 

na webových stránkách BD a před zahájením prací s ním budou jednotliví členové družstva 

osobně seznámeni oproti podpisu.  

V případě nedodržení sjednaného termínu zpřístupnění bytu, bude příslušný nájemník povinen 

uhradit případně vzniklé penále za prodlení, vyměřené dodavatelem. 

Bylo doporučeno, aby si všichni nechali, na vlastní náklady, opravit i elektrorozvody v bytě. 

Pokud bude zájem, lze opravu provést hromadně – požadavek je možno nahlásit p. Puškárovi 

(byt v 1. patře) 

3) Informace revizní komise 

Revizní komise seznámila členy BD s výsledkem kontroly účetní evidence. Vše je vedeno 

v souladu se všemi zákony. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti.  

Revizní komise navrhla, aby odměny představenstva družstva byly ponechány ve shodné výši 

s loňským rokem. Schváleno všemi přítomnými – 23 členů. 

4) Provedené úpravy – samozamykací zámek na vstupních dveřích 

Protože některý nebo někteří obyvatelé domu nechávali otevřené vstupní dveře, byla 

odstraněna zarážka. Po námitce, že bez možnosti použít zarážku, je znesnadněn vstup např. 

s kočárkem, bylo hlasováno. 

 3x  pro zachování původní funkce 

 1x se zdržel hlasování 

 18x  pro ponechání odstraněné zarážky 

Zarážka proto zůstane odstraněna. 

5) Plán prací na rok 2018 

- uzávěry vody v jednotlivých bytech budou opraveny nebo vyměněny, bude řešeno dle stavu 

poškození 

- údržba oken-seřízení promazání 

- provedení údržby vnějšího pláště strojovny výtahu – po hlasování, kdy bylo 14 členů 

proti, nebude údržba vnějšího pláště strojovny výtahu prováděna 

6) Různé 

Po diskuzi k jednotlivým bodům byla schůze ukončena 

 

Zapsala: pí. Lintymerová, pí. Lamačková 


