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Zápis z jednání představenstva Bytového družstva  Laurinova II.  

(veřejný) 

 

Zapsal: Kusbach Pavel           Dne: 14.6.2016     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 konání14.6.2016 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 5. člen+nový člen KK,, podklady pro právníka,  

        F. Kosina   

 Účetní uzávěrka za r.2014 

     Žádost o poskytnutí součinnosti s Exekutorským úřadem  

 Projednat s kontrolní komisí a pozvat členy BDL,kteří se nezúčastňují schůzí BD na schůzi 

představenstva k podání výpovědi na téma: Udělování PLNÉ MOCI 

 

 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 M. Ambrosová. 

 

4) Personální záležitosti 

 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  

 

 

 Úklid 

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

umyta nejpozději do 30.5.2016 

Dopl.z 10.5.2016 – Projednání kvality úklidu,mimořádného čištění spár a dlaždic pro zlepšení standardu 
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Představenstvo odsouhlasilo při dokončení tohoto mimořádného čištění vyplacení prémiové částky 

pí.Buchnerové ve výši 10 000,-kč 

 

 Řešení neplatiče – A344                                   

 Dopl.z 8.3.2016 – doklady k napsání oznámení o vyloučení pošle p.Málkovi RNDr.Kosina 

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

 Dopl. z 10.5.2016 – neplatič  převzal dopis o vyloučení dne 19.11.2015 

Na základě tohoto zjištění zašle doplněný dopis  od právníka RNDr. Kosina 

 Dopl. z 14.6.2016 – zaslán doporučený dopis dne 18.5.2015 

 Převzal dopis dne 19.5.2016 

 Dále řešeno s  Mgr. Ing. Málkem-p. Kosina 

 

 

5) Ekonomické řízení 

 Příprava rozpočtu                                    

 Rozpočet pro rok 2016 připraví Bytos (p. Žitná). Je třeba zohlednit hlavně revitalizaci a opravy. 

 Rozpočet na r.2016 je schválen a vyvěšen na stránkách družstva 

 Zajištění účetní uzávěrky                                    

 Je nutno zajistit účetní uzávěrku za r. 2013, 2014, 2015 

  Zajistí: sl.Ambrosová 

 Účetní uzávěrky r.2013,2014 a 2015 zajištěné, schválené  

 Pohledávky vůči SmMB za r.2014+2015                                  

 Představenstvo souhlasí s pohledávkami za r.2014+2015 

 Zajistí: sl. Ambrosová+p.Kosina 

 Jednání s Bytosem                                    

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

 předat záležitost k prošetření Kontrolní komisi BD-p.Králík  

 Vyúčtování za r.2015 – dle seznamu bude všem nájemníkum,kteří v BDLII již nebydlí ponížena částka o 

výši poštovného  

 

 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)-provede 

sl.Ambrosová,pí.Benešová 

 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 

 

6)  Žádosti klientů 
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7) Materiálně technické záležitosti 

 Světla                                    

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

výrobce (vzít si vzor ze světel) 

 Vchody                               

 

 Na všechny vstupy do prostor, které jsou monitorovány kamerovým systémem umístit 

samolepky-piktogramy upozorňující na monitorování. Splněno 

Zodpovídá:Ing.Konečný 

 Příprava kolaudace pavlačí se SmMB, probíhá odstraňování závad 

Zodpovídá Ing.Konečný, Kosina 

Technické řešení protipožárního uzavření dveří ve vchodě 1383 

Zodpovídá: p.Hirnšal 

 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 

 

 PCO                                   

 Vyvolat schůzku o výši ceny a poskytovaných služeb 

 Písemný návrh od BDLIII na společné řešení 

 Žádosti nájemníků 

 

 Výměna oken 

 pí.Polehlová A1.3.8 –odsouhlasena spoluúčast BD na fakturaci za opravu parapetu 

 

 Revitalizace objektu    

. 

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 RNDr.Kosina, náhradník 

Ing.Konečný. 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 

                 Koordinaci zajistí Ing.Konečný                          

 

8) Pošta listovní a elektronická 

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

 

9) Zajištění úředních hodin   

                                              21.6.16 – p.Kusbach 

                                              28.6.16 – p.Hirnšal 

                                              12.7.16 – sl.Ambrosová 

                                              19.7.16 – p.Kosina 

                                              26.7.16 -  p.Konečný 

                   

 

 

 

Dokumenty v příloze:   

mailto:bdl2@ukasaren.org
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Termín dalšího jednání PBD L II:   12.7.2016 od 18.00 hod. 

 

 

 

Zápis ověřil dne:   

 

 

RNDr. František Kosina      Ing. Milan Konečný 

předseda představenstva     místopředseda představenstva 

 

 

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

 

 


