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Zápis z jednání představenstva Bytového družstva  Laurinova II.-veřejný 

 

Zapsal: Kusbach Pavel           Dne: 9.5.2017     Podpis: …………………… 

 

 

                             Přítomni: 

1. RNDr.František Kosina      - předseda představenstva 

2. Marie Ambrosová               - členka představenstva 

3. Pavel Kusbach                     - člen představenstva 

4. Pavel Hirnšal                       - člen představenstva 

                             Nepřítomen - omluven 

5. Ing.Milan Konečný             - místopředseda představenstva 

 

                                Hosté:            Jana Dusilová                        - členka Kontrolní komise 

 

    

 

 

 

 

 

 

                          
   

 

 

 

   Program : 

 

1.  Zahájení 

2.  Schválení (příp. doplnění) programu zasedání  

3.  Legislativa 

4.  Personální záležitosti 

5.  Ekonomické řízení  

6.  Žádosti klientů 

7.  Materiálně technické záležitosti 

8.  Pošta listovní a elektronická 

9.  Zajištění úředních hodin 
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Výsledek jednání : 

 

1) Zahájení 

Den konání: 9.5.2017 od 18:00 hod. 

Místo konání:  MB – kancelář BD L II, U Kasáren 1377 

Přítomni:  dle prezenční listiny  

             Prezenční listina založena v archivu BD spolu se zápisem. 

 

       Schválení (příp. doplnění) programu zasedání 

Schůzi představenstva řídil předseda představenstva Bytového družstva Laurinova II. RNDr. František 

Kosina, který zároveň konstatoval usnášení schopnost představenstva BD. 

 

      PBD  odsouhlasilo program jednání a že zápis z jednání pořídí P.Kusbach 

 

2) Legislativa 

 

 Reklamace fa Nemergut – Chlumský 

 
Na základě usnesení z členské schůze dne 21.3.2017 kdy:  

Členská schůze ukládá představenstvu BD L II informovat na příští členské schůzi v 2. pol. r. 

2017 o výsledku reklamace s  firmou Nemergut-Chlumský, týkající se uzávěrů cirkulace 

studené a teplé vody, bude zaslán reklamační dopis fa. Nemergut -Chlumský. 
Zodpovídá: RNDr. František Kosina, Ing. Milan Konečný 

o Dopl. z 9.5.2017 – p.Nemergut požádal telefoncky p.RNDr.Kosinu  zaslání reklamaci 

      písemnou formou, odmítl se osobně dostavit a řešit reklamaci BD L II. Před odesláním  

      reklamačního  dopisu Fa.Nemergut-Chlumský jej upraví právník, aby měl  

                    všechny náležitosti dané zákonem pro tyto případy. 

 

4) Personální záležitosti 

 

 Neplatič,,X,, 

o Dopl. z 25. 8. 2015 – Neplatič ústně přislíbil návštěvu kanceláře, opět se nedostavil, telefon 

nezvedal, řešeno s právníkem družstva BD L II 

o Dopl. z 11.10.2016 – Neplatič dluží k 31.8.2016 celkem 93 640,- Kč!! Nutně urychleně řešit 

vymáhání této částky kvůli uplynutí doby k uplynutí pohledávky u soudu. 

o Dopl. z 8.11.2016 – Neplatič zaplatil z dlužné částky v 10/2016 částku 5000,-Kč, přesto bude 

       BD pokračovat ve vymožení dlužné částky dle stanov 

o Dopl. ze 14.3.2017 – Neplatič již dluží k 1.3.2017 částku 99 014,-Kč 

o Dopl. ze 9.5.2017 – Neplatič již dluží k 30.4.2017 částku 102 994,-Kč 

 

 Neplatič,,Y,, 

 Neplatič  neplatí od měsíce dubna 2015 včetně a do 30.9.2015 má dluh 32,049.- Kč (zjištěno 

z Přehledu nedoplatků a přeplatků, zaslaného 18.9. firmou Bytos) 

 Upomínku na dluh, kterou zaslal Bytos Neplatiči doporučeně nepřevzal, vrátila se zpět. 

 PBD L II jednohlasně odsouhlasilo, že Neplatič musí obdržet výstrahu. O její vypracování 

požádáme právníka, aby mohl následně podniknout kroky k případnému vyloučení tohoto člena 

pro hrubé porušení Stanov. 

 Přesto ho ještě pozveme na jednání, na 20.10.2015 na 18.00 hod. – s doručenkou – 
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 Dopl. z 10.11.2015 – PBD L II jednohlasně rozhodlo, že mu pošleme Výstrahu před vyloučením. 

O její vypracování požádáme právníka a pošleme mu ji na doručenku  

 Dopl. z 16.2.2016 – v souladu s článkem 27 odst. 1 stanov představenstvo rozhodlo o vyloučení 

člena - Neplatiče 

Hlasování: Pro: 4      Proti: 0      Zdrželi se: 0    Nepřítomni: 0       Schváleno 

  Dopl.z 8.3.2016 – doklady k napsání oznámení o vyloučení Neplatiče  

                  Pošleme právníkovi 

 Dopl. z 12.4.2016 – zjistit, kdy Neplatič převzal dopis – doručenka 

 Dopl. z 10.5.2016 – Neplatič převzal dopis o vyloučení dne 19.11.2016 

Na základě tohoto zjištění zašle doplněný dopis  od právníka  

 Dopl. z 14.6.2016 – Neplatiči zaslán doporučený dopis dne 18.5.2015 

 Neplatič převzal dopis dne 19.5.2016 

 Dále řešeno s právníkem 

 Dopl.z 12.7.2016-proběhla lhůta k odvolání se Neplatiče. Představenstvo BD se usneslo na 

provedení vyklizovací žaloby exekutorem- 

 Dopl.z 23.8.2016- Neplatiči bude zaslána Před žalobní  výzva k vyklizení bytu do 29.9.2016 

právníkem s možností pro Neplatiče kontaktovat zástupce BD L II, případně navštívit je 

v úředních hodinách v komerci a společně domluvit postup při vyklizení bytu, či při prodání bytu  

a smazání dluhu vůči BDLII. 

        Dopl.ze 13.9.2016 – podána informace, že pokud se Neplatič  nedostaví do  

        uvedeného termínu, bude potřeba souhlasného stanoviska SmMB s exekucí  

   Dopl. z 11.10.2016 – Neplatič se nedostavil a ani jinak nekontaktoval  nikoho 

  z představenstva BD L II, proto bude zahájeno exekuční řízení ve spolupráci se  

  SmMB a právníkem. 

  Dopl. z  8.11.2016 – podklady k vystěhování předané právníkovi, který zajistí  

  plnou moc od  SmMB 

   Dopl.ze 13.12.2016 – právník obdržel souhlasné stanovisko s podpisem  

  od primátora SmMB s vystěhováním Neplatiče. Právník  kompletuje podklady k žalobě 

  u soudu. 

   Dopl.ze 17.1.2017- BD L II uhradilo ve 2.kt částku 2 000,-Kč za soudní poplatek 

  k zahájení soudního řízení. 

   Dopl. z 9.5.2017 – zasláno soudní rozhodnutí o vyklizení bytu Neplatiče. Neplatič je  

  povinen vyklidit byt od 15 dnů od právní moci rozsudku. Protokol je přílohou tohoto  

  zápisu č.5 - 240 17 

 

 

5) Ekonomické řízení 

 

 Roční vyúčtování za rok 2016  

Sl. Ambrosová seznámila členy představenstva s požadavkem na rozúčtování některých plateb mezi členy 

družstva v ročním vyúčtování. Jedná se o PCO, úklid (existuje na to i Směrnice na rozúčtování).  

Tabulku předá na Bytos, dne 12.4.2017 (viz příloha tohoto zápisu) – Splněno, příště vypustit 

 

 Spolupráce s fy. MB FINANCE – plnění smlouvy 

 

 Představenstvo BD souhlasí s cenovou nabídkou fy MB FINANCE a zároveň pověřuje sl.Ambrosovou, 

jako svého zástupce, který bude spolupracovat na splnění úkolu uloženým členskou schůzí tj. dosáhnout do 

31.12.2016 Auditu bez výhrad a následně usnesením členské schůze ze dne 7.6.2016, které  ukládá 
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představenstvu odstranit dílčí nedostatky v účetnictví do 31.12.2016. Současně je zde 

konstatováno, že 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. 
 Následnou spoluprací připravit materiály pro budoucí čerpání úvěru v průběhu r.2017,který bude třeba 

otevřít pro pokračování revitalizace BDLII. 

       Zapůjčení potřebné dokumentace z archivu zajistí p. Kusbach 

       Dopl. z 13.9.2016 - započatá spolupráce s MB Finance Ing. Šimerkovou a Ing. Topolem od 30.8.2016 

       Termín další schůzky bude 27.9.2016 v komerci BD. 

 Dopl. z 8.11.2016 – sl. Ambrosovová informovala, že poslední jednání proběhlo dnes odpoledne a  bylo 

konstatováno, že zaslané podklady firmou Bytos byly nedostatečné a nepoužitelné. 

       Auditor, Ing. Topol z nich např. zjistil, že v Provozním fondu máme zůstatek přes 2.5 mil. Kč,  

       což nejspíš neodpovídá skutečnosti. Ing. Topol problematiku projedná na Bytosu dne 14.11.2016 

       Ing. Šimerková bude následně informovat představenstvo dne 15.11.2016. 

 Dopl.ze 13.12.2016 – pozvat Ing. Šimerkovou na den 20.12.2016 do komerce k předběžnému jednání o 

možné spolupráci a stanovení požadavků BD LII na spravované činnosti fy. MB Finance 

 Dopl. ze 17.1.2017 – představenstvu nebyl představen návrh smlouvy od Ing. Šimerkové k navrhované 

spolupráci, taktéž nebyl k dispozici návrh smlouvy o možném dodavateli technického zajištění  fy OMNIA  

PLUS pro spolupráci s BD L II. 

       Hlasování o započetí spolupráce s MB Finance: 4 – pro, 1 – se zdržel hlasování. (sl.Ambrosová) 

 Proto nebyl přijat návrh na zahájení spolupráce s MB Finance  a bude řešeno po získání podkladů  na dalším  

zasedání představenstva dne 14.2.2017 

Předseda představenstva byl pověřen k tomu, aby dojednal s Ing. Šimerkovou vypracování návrhu smlouvy 

(při původním jednání ze dne 20.12.2016 se jednalo o finanční nabídce, co obnáší a o zodpovězení dotazů) 

 Dopl.ze 14.2.2017 – Ing.Šimerková přinesla písemnou variantu možné budoucí smlouvy mezi BD L II a 

MB-Finance. Byly vysvětleny premisy ke smlouvě a zodpovězeny dotazy členů ke smlouvě. 

      Ing. Šimerková slíbila zaslat tuto smlouvu v elektronické podobě k prostudování na adresu BD L II 

Dopl. z 11.4.2017 – PBD se shodlo, že vedení úvěru bude pro BD L II zajišťovat fy MB-Finance. V otázce 

vedení účetnictví byly výhrady k výši smluvní pokuty při odstoupení od smlouvy.PBD jménem předsedy 

představenstva požádá ještě o úpravy navržené smlouvy tak, aby nebyla výhodná jen pro MB-Finance. Tato 

smlouva musí být dvoucestná a s nižšími částkami. Pokud dojde k úpravám je PBD připraveno odstoupit po 

dohodě od stávající firmy, která vede účetnictví - fy BYTOS do 30.6.2017 či dříve pokud bude ochota od fy 

BYTOS vše připravit k přechodu a předání fy MB-Finance. 

  Jako kontaktní osoby pro přímou podporu byli navrženi pánové  Hirnšal P.a Kusbach P. 

Zároveň bude o tomto kroku informována Kontrolní komise BD L II. 

 

 

 fy. BYTOS 

 

Schůzka zúčastněných proběhla 11.10.2016 za přítomnosti zástupce fy. BYTOS pí. Vinduškovou a pí. 

Koulovou. Termín další pracovní schůzky bude dne 25.10.2016 v komerci BD L II.  

      fy. BYTOS – prověřit přeúčtování faktur kdy, kam a v jaké výši k tomu došlo. 

      Zodpovídá: sl.Ambrosová 

 

Představenstvo projednalo dne 11.10.2016 návrh mandátní smlouvy ze strany fy. BYTOS. S uvedeným 

návrhem navýšení cen za bytovou jednotku na 115,-Kč a GS na 15,-Kč byl vysloven jednotný nesouhlas 

členů představenstva. Návrh je možné akceptovat při navýšení za cenu bytové jednotky, nikoli za GS.          

O výsledku bude  informována fy. BYTOS a vyzvána k jednání o možné úpravě cen. 

      Zodpovídá: RNDr.Kosina 
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Dopl. z 8.11.2016 – Na společné schůzce členů představenstva BD a fy. BYTOS bylo dohodnuto: 

1. úprava navýšení cen za bytovou jednotku na 139,- Kč vč. DPH a GS na 12.- Kč vč. DPH, platné od 

1.1.2017. K tomuto datu bude proveden nový rozpis plateb všem členům  BD L II. Členové BD L II 

budou o této úpravě informováni na členské schůzi dne 22.11.2016. 

2. Pro emailovou komunikaci mezi oběma subjekty bude sloužit pouze adresa: bdl2@ukasaren.org 

 Dopl. ze 17.1.2017 – nové rozpisy plateb budou předávány členům BD L II osobně členy 

Představenstva a zároveň budou aktualizovat kontaktní údaje členů. 

 Dopl. z 9.5.2017 – byla podaná  3.měsíční výpověď firmě BYTOS, která běží do doby 30.7.2017 

 

 

 

6)  Žádosti klientů  

 

 P.Zejbrlík  

 Manž.Matiovi  

 Pí.Sluková  

 Pí. Kolářová  

 P. Bufák  A 

 Mudr. Šmach  

 P. Kusbach  

 Pí. Ing. Staňková  

 Pí. Kovácsová  

 Sl.Ambrosová 

 

 

7) Materiálně technické záležitosti 

 

 Vchody     

 

 Příprava kolaudace pavlačí -  se SmMB, probíhá odstraňování závad, kolaudaci provést do 30.9.2016 

 Dopl. z 11.210.016 – 12.10.2016 proběhne kontrola zástupcem HZS MB. Tímto je vše ze strany BDLII ke 

kolaudaci připraveno. Další kroky ke kolaudaci nyní podnikne SmMB.  
 Dopl. z 8.11.2016 - Vedoucí stavebního odboru Ing. Devátý zajistil od Ing. Laubeho, který je 

soudním znalcem v oboru požární bezpečnosti, kladné stanovisko, které s odvoláním na příslušné 

normy říká, že současné řešení  splňuje normu. Toto stanovisko s kulatým razítkem předal dne 

3.11.2016 Ing. Šiftovi z HZS Mladá Boleslav.  
         Zodpovídá Ing.Konečný 

 Dopl.ze 14.2.2017 – kolaudace pavlačí proběhne po instalací protipožárních rohoží fa.GAPA MB 

 Dopl. ze 14.3.2017 – objednávka na výrobu a instalací rohoží fy GAPA odeslána 2.3.2017. Dne 16.3.2017 

bude prováděna instalace rohoží dle objednávky. 

 

 Dopl.z 11.4.2017 – Rohože byly dnem 16.3.2017 instalované. Kolaudace pavlačí proběhla 

        dne 6.4.2017 

Na základě předávacího protokolu a zprávy z města budeme žádat o proplacení peněz ve výši 51% 

vynaložené částky BD L II. 

 Dopl. z 9.5.2017 – na základě písemných  připomínek p.Schifty z HZS byly Ing. Konečným zaslány 

všechny požadované dokumenty dne 3.5.2017, abychom získali souhlasné stanovisko ze strany HZS 

Středočeského kraje ke kolaudaci pavlačí. 
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 Provést kontrolu a nastavení delšího časového spínání světel ve vchodech. 

        Zodpovídá: p.Hirnšal – průběžně dle potřeby 

 

 Výměna 36 ks nefunkčních uzávěrů - fy. Procházka. Zajistit další nabídku pro srovnání cen a 

kvalitu provedení – pozink 

Dopl.z 11.10.2016 – na příštím jednání představenstva bude k posouzení nová CN, která by měla 

splňovat veškeré technické parametry. Následně bude vybrána firma k realizaci.  
Dopl. z 8.11.2016 - Dne 28.10.2016 proběhla schůzka s p. Buriánkem za účasti pánů 

Konečného a Pitrmoce s tímto výsledkem: firma je schopna práci provést v termínu od 

1.3.2017. Cenovou nabídku předá na 5/4 kulové uzávěry, ostatní dimenze budou uvedeny 

procentuálně k této dimenzi. Záruka 5 let. V případě havárie provede firma opravu ještě 

týž den. Vhledem k dobrým zkušenostem v BD L III a provedenému technickému řešení 

představenstvo doporučuje s touto firmou dále jednat. 
                       Zodpovídá: Ing.Konečný 

                       Dopl. ze 13.12.2016 – představenstvo odsouhlasilo spolupráci s p. Buriánkem, který 

                          provede     kontrolu všech kulových uzávěrů za přítomnosti člena BD a  p. Pitrmoce. Tyto budou 

jednotlivě popsané a zhodnoceno co bude potřeba vyměnit pro zajištění 100% funkčnosti. 

 Dopl.ze 17.1.2017 – zahájení realizace výměny uzávěrů bude dne 1.3.2017 

 Dopl. ze 14.3.2017 – realizace výměny ventilů začala dne 13.3.2017 a bude ukončena  

 dne 25.3.2017 

 Dopl.z 11.4.2017 – Výměny uzávěrů jsou provedené ve vchodech č.p. 1381,1382 + 1383.  2.část 

harmonogramu na odstávku TUV pro BD L II ve vchodech 1379+1380 nebude  zatím provedena. 

Rekonstrukce páteřových rozvodů se přesouvá na začátek 5/2017. Detail bude členům družstva 

oznámen až po obdržení a schválení cenové nabídky představenstvem buď na výměnu všech 

uzávěrů, nebo jen nefunkčních. 

Správce domu bude provádět pravidelné kontroly se záznamy s datem do deníku kontrol 

s podpisem, dle doporučení od fy Buriánek ode dne podpisu předávacího protokolu.  

Protokol od převzetí první etapy i následující budou uložené v archivu. 

        

 Vchod č.p.1383 - Zajistit s p.Smahelem – BD L III otevírání dveří pomocí zvonků v jednotlivých  

patrech. 

 Dopl. ze 13. 9.2016 – bude  řešeno po provedené kolaudaci s novou CN na provedení prací a po 

dotazu k variantě provedení dotčených nájemníků 

 

 Uzavření dveří mezi BD L II a BD L III na pavlačích  

Po jednání ze dne 13.6.2016 a souhlasném stanovisku se zástupcem BD p. Pelcem bude toto 

realizováno do konce 11/2016,instalace protipožární krabičky s klíčem. 

Dopl. ze 14.3.2017 - uzavření dveří mezi BD l II a BD L III bude realizované po kolaudaci 

pavlačí. 

 

 Vyvěsit ve všech vchodech a na nástěnkách písemné oznámení všem členům BD L II o termínu, 

do kdy si musí odstranit z chodeb veškerý nábytek a další předměty, které tam nesmí být 

z důvodů zajištění bezpečnosti při vzniku požáru. 

Oznámení je přílohou zápisu. 
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                  Dopl. ze 14.2.2017 – provést kontrolu požárním technikem, který dá  

                  stanovisko  k předmětům na  chodbách 

                  Následně bude řešeno na členské schůzi dne 21.3.2017 

 

                  Opravy v objektech  

 

 Vybrat 3 stavební firmy pro provádění kvalitních zednických a stavebních prací 

  

Revitalizace objektu 

Výběrovým řízením byla vybrána zhotovitelská firma Geosa s. r. o. Jablonec nad Nisou. Smlouva o dílo byla 

mezi investory a zhotovitelem uzavřena 9. 9. 2016, cena díla 695 143 Kč bez DPH, respektive 779 414 Kč 

s DPH. Záruční doba 60 měsíců. Stavba zahájena 20. 9. 2016, podle harmonogramu stavby bude stavba 

dokončena 16. 10. 2016. 

Dopl. z  8.11.2016 -  Stavba byla převzata určenou přejímací komisí. Stavební odbor Města Ml. Boleslav 

zpracuje dodatek k obchodní smlouvě, kde bude zohledněna  úspora proti smlouvě cca 50 tis. Kč bez DPH. 

      Financování revitalizace – projednat se SmMB financování revitalizace v podobě smlouvy. 

       

      Dopl. ze 14.3.2017 – dne 15.3.2017 proběhla pracovní schůzka na magistrátě s Mgr. Antošem.  

      Cílem schůzky  bylo vyjasnění termínů nutných k včasnému zahájení procesu spuštění  

      revitalizace, včetně zajištění podkladů pro navýšení částky na 25 601,3 mil.. Kč pro čerpání 

      úvěru. Představenstvo předá Mgr. Antošovi do 31.3.2017 informaci o tom, kdo bude vést úvěr 

      a zda budeme spolupracovat s jiným subjektem či pokračovat s fy BYTOS. 

      Dopl. z 11.4.2017 – pro předání podepsaných podkladů na SmMB potřebných k zahájení 

      dalších dílčích kroků Revitalizace ještě chybí 1. podpis majitele komerce 

      Představenstvo se jej pokusí zajistit v následujících dnech,  

      neboť majitelka nekomunikuje na žádné výzvy poštou ani telefonem. 

      Dopl. z 9.5.2017 – představenstvo pověřuje sl.Ambrosovou v jednání s majiteli komerce  

       u kterých nám chybí souhlasné stanovisko a podpis  

       nutný k zahájení Revitalizace. 

 

8) Pošta listovní a elektronická 

o Úprava  e-mailové adresy na bdl2@ukasaren.org 

o Veškerá pošta bude zasílána na tuto služební adresu 

o Faktury firem: 

 

 

 

9) Zajištění úředních hodin 

 

    Dle dohody mezi členy představenstva 

 

 

Dokumenty v příloze:  

 

Termín dalšího jednání PBD L II:  20.6.2017 od 18.00 hod. 

 

Zakoupené věci z pokladny:   

 

mailto:bdl2@ukasaren.org
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Zápis ověřil dne: 16.5.2017 

 

RNDr. František Kosina               Marie Ambrosová 

předseda představenstva                                         členka představenstva 

 

 

Podpis: ………………………………………           Podpis: ……………………………………… 


