
Zápis z 36. členské schůze BD Borošova 635 
konané dne 23.11.2021 

 

            Přítomni: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu 

 

1) Volba zapisovatelů:  p. Lamačková 

                                   p. Lintymerová 

schváleno jednomyslně 

 

Volba volební komise: p. Kapek 

                                       p. Švejnar  

schváleno jednomyslně 

 

2) Kontrola plnění úkolů z předchozí 35. členské schůze BD 

- Oprava zadního vstupu – tato oprava byla z důvodu epidemie Covid-19 odložena.  

- Rekonstrukce úklidové komory a výmalba kanceláře BD – realizace plánována na   01-

02/2022 

- Bylo provedeno osazení kompenzátoru na stoupačce ústředního topení ve 4. patře, čímž 

došlo k výraznému snížení hlučnosti při náběhu topení v přízemí v bytě č. 1 paní 

Lamačkové. 

Pan Štěpnička oznámil hluk při nabíhání topení v sousední stoupačce v sedmém patře-

bude prověřeno.  

 

3) Přehled hospodaření BD za rok 2020: 

Paní Hubálovská seznámila členskou schůzi s hospodařením BD za rok 2020.  

Výsledek hospodaření členská schůze odsouhlasila jednomyslně. 

 

4) Informace kontrolní komise: 

Předseda kontrolní komise p. Kapek seznámil členy BD s výsledkem kontroly účetní 

evidence provedené v listopadu 2021. Vše je vedeno v souladu s příslušnými zákony a 

interními ustanoveními družstva. 

 

5) Projednání odměn představenstva: 

Revizní komise navrhla celkovou výši odměn pro členy představenstva BD na rok 2022 

ve stejné výši jako v předchozím období, tedy 90 tisíc Kč/rok – bylo odsouhlaseno 

jednomyslně. 

 

6) Plán prací na rok 2022: 

- V období 01-02/2021 bude provedena odložená rekonstrukce úklidové komory a 

výmalba kanceláře BD v suterénu. 

- Poslední revize plynu odhalila nepříznivý stav stoupaček plynového potrubí v domě. 

Proto představenstvo, se souhlasem členů družstva navrhlo realizaci kompletní výměny 

plynových stoupaček. Nejvhodnější zhotovitel bude vybrán na základě vyhodnocení 

cenových nabídek, předpoklad realizace – jaro 2022. Větší opravy po případném 

vybourání přístupu ke stoupačkám v bytech uhradí družstvo. 

Dále byly v některých bytech zjištěny připojovací hadice k plynovým sporákům 

s prošlou dobou životnosti a je potřeba osadit nové. BD objedná hromadnou opravu, 

cena vlastních hadic je však v režii jednotlivých nájemců a nehradí ji BD. 



- Představenstvo také navrhlo hromadnou objednávku na seřízení oken, v přízemí bude 

vyvěšen seznam bytů, zájemci o seřízení se na seznam zapíší. Datum seřízení bude včas 

oznámeno. 

 

7) Další návrhy prací od členů BD 

- Byl předložen návrh na seřízení zasklení lodžií, představenstvo zjistí možnosti a bude 

následně členy BD informovat. 

 

8) Mimořádná volba 3. člena revizní a kontrolní komise:  

Byl volen 3.člen kontrolní komise za paní Pitrovou, která se z domu odstěhovala. 

Členové BD nominovali tyto kandidáty: p. Havránkovou, p. Hosovou, p. Kloužka a p. 

Maternovou. 

                                                                                 Počet hlasů 

Výsledek hlasování: p. Havránková                               7 

                                 p. Hosová                                       6 

                                 p. Kloužek                                      5 

                                 p. Maternová                                  1 

 

Počtem 7 hlasů byla jako třetí člen kontrolní a revizní komise zvolena paní Havránková. 

 

 

 

Zapsaly: p. Lamačková a p. Lintymerová 

Za představenstvo: Ing. H. Zítková a Ing. J. Hubálovská 

 

 

 

    


