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Zápis z jednání představenstva Bytového družstva  Laurinova II. 

(veřejný) 

 

Zapsal: Kusbach Pavel           Dne: 12.7.2016     Podpis: …………………… 

 

 

Přítomni: 

1. RNDr. František Kosina      – předseda představenstva  

2. Ing. Milan Konečný    – místopředseda představenstva 

3. Marie Ambrosová                – členka představenstva 

4. Pavel Kusbach                     – člen představenstva 

5. Pavel Hirnšal                        - člen představenstva 

                         

 

 

 

 

    

 

       

 

 

 

                          

   

 

 

 

   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:    12.7.2016 od 18:00 hod. 

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

Přítomni:  dle prezenční listiny  

            Prezenční listina založena v archivu BD 

 

2)   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 

 

3) Legislativa 

 Obchodní rejstřík 

 Změny ve složení představenstva-dovolen 5člen+nový člen KK, podklady pro právníka 

 

 Stanovy 

o Dle vyjádření notářky je třeba ke schválení některých článků stanov týkajících se uzavření nájemní 

smlouvy třeba 100% schválení členy.Ti, kteří se nezúčastnili členské schůze 22.10.2015, mohou 

účast nahradit podpisem prohlášení. Obstaráváním prohlášení pověřena nově sl.M.Ambrosová. 

zbývají ještě 4 lidi. 

 

4) Personální záležitosti 

 Problémoví nájemníci – podezření na porušování stanov BDLII 

Byt A153  

Byt A444    

 

 Nové rozdělení kompetencí 

 Sl. Ambrosová : ekonomické záležitosti, zabezpečení systému vnitřní kontroly (např. kontrola 

faktur k proplacení), úvěr 

 RNDr. Kosina: organizační a legislativní záležitosti (např. nájemní smlouvy) 

 Ing. Konečný – materiálně technické záležitosti, včetně věcné kontroly objednávek 

 P. Kusbach – administrativní záležitosti (např. pošta listovní a elektronická, archiv, zápisy) 

 P.Hirnšal – vedení www.stránek družstva,prezentace,technické záležitosti 

 PhDr. A. Benešová: pokladna 

 Odměny voleným orgánům za výkon člena představenstva čl.č.49  

 Pan Pospíšil   

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

telefon nezvedal, řešeno s právníkem družstva BD L II 

 

 Úklid 

Dopl.z 12.4.2016 – upozornění na bezpečnost při mytí oken,dle příslibu budou veškerá okna umyta 

nejpozději do 30.5.2016 
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Dopl.z 10.5.2016 – Projednání kvality úklidu,mimořádného čištění spár a dlaždic pro zlepšení standardu 

Představenstvo odsouhlasilo při dokončení tohoto mimořádného čištění vyplacení prémiové částky  

Dopl.z 12.7.2016-provádět úklid sklepních kójí 

Podepsán dodatek k prodloužení smlouvy do 31.12.2016 

 

 Neplatič nájemného – A344                                   

 Člen družstva se stal neplatičem,  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-členu družstva 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.  

 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 bude poslán pošle  

 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 bude zaslán 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 p.Mgr.Ing.Málkem 

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

provedení vyklizovací žaloby exekutorem 

 

5) Ekonomické řízení 

 Pohledávky vůči SmMB za r.2014+2015                                  

 Představenstvo souhlasí s pohledávkami za r.2014+2015 

 Jednání s Bytosem                                    

 prošetřit záležitost s Bytosem ohledně vrácených částek komercím (provozní fond)  

 předat záležitost k prošetření Kontrolní komisi BD 

 

 Audity                                    

 Dopl. z 16.2.2016 – v účetní oblasti by měla být po dohodě s městem provedena účetní závěrka 

ke dni 31.1.2016 s tím, že město provede další, tzv. zjišťovací audit za r. 2015. Náklady auditu 

uhradí společně město a družstvo. 

 Dopl. z 8.3.2016 - k provedení auditu za rok 2015 vybralo město MB SmMB firmu Ing. Petra 

Topola. Je třeba mu zaslat podklady(sml.o sdružení,sml.o financování mezi BDLII a 

BDLIII,garážová stání,doporučení předchozí auditorské firmy) 

 Dopl. z 10.5.2016 – dne 31.5.2016 proběhne v kanceláři seznámení představenstva BD 

s výsledky Auditu za přítomnosti členů Kontrolní komise a zástupce SmMB. 

 Dopl.ze 14.6.2016 – jednání proběhlo a dále bude řešeno dle dohody se zástupci SmMB,fa.Bytos 

a družstvem dle nových dohodnutých pravidel 
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6)  Žádosti klientů 

 

                 Dopis od člena družstva-předáno právníkovi 

 

7) Materiálně technické záležitosti 

 

 Světla                                    

 Pod pavlačí je nutno osadit osvětlení žárovkami dle standardu – zakoupit žárovky, které uvádí 

výrobce (vzít si vzor ze světel) 

 Zajistit opravu osvětlení čp.1381 naproti výtahu-nefunkční od 1/2016 a u schránek-strop 

 Vchody                               

 

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

30.9.2016 

Technické řešení protipožárního uzavření dveří ve vchodě 1383,odsouhlasena varianta snížení 

rámů dveří 

Zodpovídá: p.Hirnšal 

 Zapůjčená čerpadla do BDLI-vrácení do majetku družstva-funkčnost čerpadel 

 Výměna nefunkčních uzávěrů-fa.Procházka 

 

 

 Výtahy                                   

 Do výtahu ve vchodě 1382 se zkušebně instalují LED trubice s čidlem od firmy OTIS 

Zajistit cenovou nabídku na výměnu pro všechny výtahy BDLII 

CN schválilo představenstvo k realizaci dne 31.5.2016 

 

 PCO                                   

 Vyvolat schůzku o výši ceny a poskytovaných služeb  

 Písemný návrh od BDLIII na společné řešení 

 

 Revitalizace objektu    

Dopl. z 24.2.2015 – znalecký posudek, na který jsme čekali – na fasádě došlo k záměně minerální 

vaty za polystyren  investor provedl úpravu, ale požárníci přitom připomínkovali, že se musí 

provést bezpečnostní pásy z minerální vaty – to dodrženo nebylo.Proběhlo jednání se zástupcem ze 

Záchranného hasičského sboru v MB a takto provedená fasáda je z bezpečnostního hlediska (z doby 

provedení) v rozporu s bezpečností. Máme doporučení, ať si vybereme projektanta, který vypracuje 

projekt podle znaleckého posudku (stavba nad 200mil. Nyní spadá pod Kladno) – dále se s tím 

budeme zabývat. 

Je třeba doplnit prezentaci na revitalizaci o tyto posudky. Na základě prezentace se uskuteční 

výběrové řízení na projektovou dokumentaci 

Dopl. z 27.5.2015 – ještě bude posudek na rozměry GS – předběžně – rozměry nesouhlasí, naše GS 

jsou mnohem menší, než povolují normy 

Dopl. z 14.7.2015 – byly  rozeslané upravené tabulky – rozsah úprav a prací dle posudků 

k revitalizaci. 

Dopl. z 15. 9. 2015 – návrh jde do rady 24. 9., prezentace je připravena a bude přednesena 
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Dopl. z 13.10.2015 – Rada města vše projednala a doporučila projednat v zastupitelstvu na zasedání 

dne 12.11.2015 

Dopl. z 22. 12. 2015 - jednání o revitalizaci – máme manuál od města, podle kterého bychom 

postupovali. 

Dopl. z 19. 1. 2016 – příprava projektové dokumentace k revitalizaci , společně se SMMB 

Dopl. z 16.2.2016 – ohledně projektové dokumentace se konalo jednání na městě. Zástupce města 

řekl, že vyhotoví návrh do Rady města, pošle ho k připomínkování mailem, družstvo BD L II bude 

mít možnost se ještě vyjádřit. Na projekt, na náklady stavebního řízení a na stavební a bezpečnostní 

dozor je plánována částka 750.000,-Kč. Projektant by řešil i úpravy soukromých komerčních prostor, 

ale stavba by se v této části nerealizovala. Na financování revitalizace by si i město mohlo vzít úvěr. 

Dopl. z 8.3.2016 – výběrové řízení na dodání PD bylo vypsané. Prohlídka objektu zájemci bude 

9.3.2016. otevření obálek se bude konat 17.3.2016 v 10.00 hod., zúčastní se členové představenstva 

Definitivní PD by měla být hotová v srpnu, potom bude následovat výběrové řízení na dodavatele, 

zahájení prací se plánuje na rok 2017.  

Dopl.z 10.5.2016 – proveden výběr fa.ROIN prioritně řešit zatékání do střechy BDL ještě v r.2016 

                 Zajistit koordinaci členem představenstva    

                 Dopl.z 12.7.2016- ve zkráceném výběrovém řízení vybrány 3.firmy.V první etapě bude provedena  

                oprava střechy č.p. 1381+1382 v celkové výši 945.tis.ermín ukončení opravy31.10.2016 

                Příprava náležitostí k čerpání úvěru                   

 

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:  fa.Centrotherm, fa.Dragon, fa.Vodafone 

 

9) Zajištění úředních hodin   

 

 

Dokumenty v příloze:   

 

Termín dalšího jednání PBD L II:   23.8.2016 od 18.00 hod. 

 

Zakoupené věci z pokladny:   

 

 

 

 

 

Zápis ověřil dne:   

 

 

RNDr. František Kosina      Ing. Milan Konečný 

předseda představenstva     místopředseda představenstva 

 

 

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

 

 

mailto:bdl2@ukasaren.org

