
Bytové družstvo Laurinova II, U Kasáren 1381, 293 01 Mladá Boleslav 

Zápis z Členské schůze 
konané dne 7.6.2016 

Členská schůze BDL II byla svolána na 17.h dne 7.6.2016 v Zasedací síni Magistrátu 

Města Mladá Boleslav panem RNDr.Františkem Kosinou. 

Přítomni: 

Příloha č.1 = prezenční listiny – bylo vydáno 95 hlasovacích lístků,podepsáno bylo 95 

osob,v každém případě byla přítomna nadpoloviční většina.Mezi přítomnými bylo 

celkem 44 plných mocí a jednotliví zmocněnci představili členům kolika Plnými 

Mocemi každý bude hlasovat. 

1.Volba orgánů schůze 

Sčítací komise: - Mudr.Petr Šmach, pí.Jana Dusilová, p.Jaroslav Pitrmoc.- zvoleni 

optickou většinou. Dodatečně dovolena byla i pí.Jana Bartoníčková. 

Zapisovatel: - p.Pavel Kusbach -zvolen optickou většinou 

Ověřovatelé zápisu: - pí.Ing.Vlastimila Zeithamlová, p.Ing.Milan Králík – zvoleni 

optickou většinou 

Hosté: 

Ing.Petr Topol – nezávislý auditor 

Program schůze byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě. 

2. Zpráva o činnosti představenstva družstva a činnosti BD II za 

uplynulé období 

Zprávu přednesl p.František Kosina a podal informace: 

- o novém rozdělení kompetencí členů představenstva - p.Kosina - komunikace 

se SmMB,smlouvy.; p.Konečný - technické záležitosti.; sl.Ambrosová - vedení úvěru; 

p.Kusbach - administrativa+archiv. 

- činnosti úklidové firmy a novém – mimořádném způsobu čištění spár mezi 

dlaždicemi. 

- rozhodnutí o vyloučení neplatiče 

- informace o seznámení s výsledky Auditu dne 31.5.2016 v kanceláři BD za 

přítomnosti členů SmMB.Výsledky auditu byly detailněji předneseny a vysvětleny 

přítomným členům schůze.Kompletní zpráva auditora je Přílohou č.2 tohoto zápisu a 

bude vyvěšena na stránkách BDLII pro všechny. 

 

3. Finanční záležitosti  

a) Projednání účetní uzávěrky za roky .2014 a r.2015 

Podrobnou informaci podala sl.Marie Ambrosová a p.Judr.Ladislav Řípa.Účetní 

uzávěrka za r.2014 je v pořádku a je vyvěšena na stránkách BDLII. 

Účetní uzávěrka za r.2015 – viz.Příloha č.3 má 3 drobné účetní nedostatky 



1.nesedí majetek družstva s tím co je řádně spláceno 

2.není dokončen převod peněz z města 

3.vzniklý rozdíl v účtování ve výši – 16.tis.Kč 

Následným hlasováním bylo schváleno: Účetní uzávěrka za r.2014 schválena bez 

připomínek.Účetní uzávěrka za r.2015 byla schválená přítomnými členy s výhradou a 

závazkem pro představenstvo BD L II. 

Usnesení členské schůze: 

Členská schůze ukládá představenstvu odstranit dílčí nedostatky v účetnictví do 

31.12.2016. 

 Je zapotřebí, aby firma vedla účetnictví transparentně a s přepočtem konkrétních 

položek v rámci Sdružení se SmMB v poměru 49% BD L II vs. 51% SmMB. 

Tento úkol má maximální prioritu, neboť je potřeba dokončit vypořádání mezi SmMB 

a BD L II, aby bylo možné zahájit plánovanou revitalizaci objektu. Některé věci, jako 

oprava střechy-zatékání do objektu a oprava prasklého řádu ústředního topení musí 

být provedeny prioritně ještě v r.2016 před začátkem zimního období a nesnesou 

odkladu. 

b) Schválení rozpočtu družstva na r.2016 

Rozpočet BD L II na r. 2016 přednesla sl.Ambrosová s vysvětlením pojmů 

jednotlivých položek. Tento rozpočet byl schválen a vyvěšen na stránkách BD L II a 

zároveň viz. Příloha č.4 tohoto zápisu. 

4. Volba členů představenstva a kontrolní komise BDLII 

Na 1 místo v představenstvu kandidovali pí.Vlčková Eva a p.Hirnšal Pavel. Nikdo 

další se do volby nepřihlásil. Do Kontrolní komise se přihlásil p.Jaček Miloslav a 

p.Zeithaml Emil. Nikdo další se nepřihlásil. 

Výsledky volby: Představenstvo:    E.Vlčková – 41 hlasů 

                                                           P.Hirnšal – 53 hlasů 

                   Kontrolní komise:          M.Jaček – 50 hlasů (osobně nepřítomen) 

                                                           Zeithaml – 34 hlasů 

Nadpoloviční většinou přítomných hlasů byli zvoleni p.Pavel Hirnšal do 

představenstva BD a p.Miloslav Jaček do Kontrolní komise. 

5. Diskuse,různé 

Dotazy: Nesvítí světla č.p.1380 - mezipatro-zajištění nápravy domluveno 

s p.Pitrmocem 



p. Elstner-zatékání do bytové jednotky p.Elstnera-doloženo fotografiemi s dodatkem, 

že jde o cca. 80 cm velké mapy na stěně, kde hrozí vznik plísně a byt je 

znehodnocován. 

pí. Vlčková – dotazovala se na svůj dopis zaslaný představenstvu dne 4.4.2016 

s dotazem na řešením pronájmů bytů, které jsou nelegální, žádá o písemné sdělení od 

představenstva. Odpověď bude zaslána. 

p.Kosina podal informaci o připravované revitalizaci, která bude ve výši cca.15.mil. 

Jen zatékání do A2 (Elstner bydlí v 1382) bude stát cca.700.tis. 

p. Konečný vysvětlil, jak toto zatékání bude technicky řešeno, aby nebyla následně 

narušena střecha při samotné revitalizaci a novém opláštění a jaký je stav jednání se 

SmMB. Tato oprava proběhne ještě v r.2016 po dohodě se zástupci Sm MB. 

Dotaz na výměnu oken a balkonových dveří, které mají někteří nájemníci ve špatném 

stavu. Ing.Konečný odpověděl, že je a bude snahou BD L II a SmMB uvést věci do 

původního stavu. 

p.Zeithaml se dotázal,proč platí všichni majitelé bytu stejnou částku 500,- Kč splátku 

úvěru, bez toho, že by měla být logicky tato částka počítána dle velikosti bytů, nikoli 

paušalizována.Odpověděla sl.Ambrosová,že se jedná o platbu do provozního fondu, 

z kterého se platí ta část úvěru, kterou nemá nikdo z členů zapsanou v Nájemních 

smlouvách. Na žádost předchozích auditorů byl zřízen Provozní fond, aby bylo z čeho 

tuto část úvěru platit. Všichni se na platbách podílejí stejnou částkou, protože po 

SmMB požadujeme úhradu této části úvěru (přes 3,5 mil.). Pokud nám město tuto 

částku uhradí, doplatíme zbytek tohoto úvěru a část peněz vrátíme do provozního 

fondu. Tím se to vyrovná. 

6. Závěr 

Schůze byla ukončena v 18.15 h p. RNDr. Františkem Kosinou 

 

…………………………..                                                     ………………………… 

RNDr. František Kosina                                                         Pavel Kusbach 

Předseda představenstva                                                             zapisovatel 

 

 

…………………………..                                                     …………………………. 

Ing. Vlastimila Zeithamlová                                                     Ing. Milan Králík 

ověřovatelka zápisu                                                                 ověřovatel zápisu 


