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Zápis z jednání představenstva Bytového družstva  Laurinova II. 

(veřejný) 

 
Zapsala: Benešová      Dne: 16. 2. 2016     Podpis: …………………… 

 

 

 

Přítomni : 

 

1. RNDr. František Kosina –  předseda představenstva  

2. Ing. Milan Konečný            –  místopředseda představenstva 

3. PhDr. Alena Benešová      –  členka představenstva 

4. Marie Ambrosová  –  členka představenstva 

 

 

Omluveni:   1. Kateřina Urbanová  – členka představenstva 

    

 

       

 

 

 

                          

   

 

 

 

 

I.   Program : 

 

1.  Zahájení 

2.  Schválení (příp. doplnění) programu zasedání  

3.  Kontrola úkolů 

4.  Legislativa 

5.  Personální záležitosti 

6.  Ekonomické řízení  

7.  Žádosti klientů 

8.  Materiálně technické záležitosti 

9.  Pošta listovní a elektronická 
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Výsledek jednání: 

1) Zahájení 

a) Den konání:  

-     16. 2. 2016 od 18:00 hod. 

        

b) Místo konání: 

-      MB – kancelář BD L II, U Kasáren 1377 

c) Přítomni: 

-      F. Kosina, A. Benešová, M. Konečný, M. Ambrosová 

  

 

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 A. Benešová.  

 

3) Kontrola úkolů 

 Zprávy z jednání na Statutárním městě Mladá Boleslav – finanční vyrovnání  

Dop. z 13.10.2015 – zastupitelstvo bude zasedat 12.11.2015 odpoledne a na tomto zasedání 

projedná i vrácení Kč podle Usnesení Rady města z 13.3.2003. Dále zde budeme mít i 

prezentaci o Revitalizaci. Zeptáme se Ing. Hudka, zda by prezentaci nevedl, protože ji skládal 

podle znaleckých posudků a ví o ní nejvíce. 

Dopl. z 22.12.2015 – finanční prostředky byly družstevníkům vráceny dle výše uvedeného 

usnesení. Dlužníkům byl snížen dluh a byla vrácena nižší částka. 

Probíhá uzavření kolaudace pavlačí. 

 

4) Legislativa 

 

 Řešení stížností členů BD L II  
o Objevují se stížnosti členů, že v objektu nocují bezdomovci. Věc je neřešitelná, nájemníci 

je sami pouštějí do domu, apelovat na ně na členské schůzi, následně bod vypustit. 
 
 Kontrolní komise 

o Komise žádá o vysvětlení o užití provozního fondu. Obecně všichni platí do fondu stejně, 
fond se nerozúčtovává, zbytek se převádí do dalšího roku. Kosina se spojí s kontrolní 
komisí, pokud toto vysvětlení nebude stačit, zadá Bytosu vyhotovení čerpání fondu za 
minulý rok. 
 

BD L II se neřídí novým Občanským zákoníkem, ale Zákonem o korporacích, běží půl roční lhůta na 
přizpůsobení nových dokumentů a 2 roky k přijmutí.  
 
 Energetický audit budov 

- od r. 2015 podléháme této normě 
- Dopl. z 16.2.2016 - audit je hotov na Bytosu, možno se informovat u p. Vinduškové, 

příště bod vypustit  
 

5) Personální záležitosti 

 Rezignace člena představenstva                                   
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o Pí Monika Mrňavá podala k  31.10.2015 rezignaci na člena představenstva  

Dopl. z 24. 11. 2015 – představenstvo (ve spolupráci s kontrolní komisí) se po 

dlouhodobějších neshodách rozhodlo projevit sl. Ambrosové nedůvěru, vyzvalo jí k 

rezignaci a odvolalo jí z pozice místopředsedkyně, tuto pozici převzal p. Konečný, pro 3, 

proti 1. Sl. Ambrosová rezignaci nepřijala. Do vyřešení situace bylo dohodnuto nové 

rozdělení úkolů – banky, Bytos, fin. záležitosti, maily BD L II mají nyní na starosti 

Kosina, Konečný, Urbanová. Probíhá narovnání vztahu s firmou Bytos, kde proběhlo 

jednání s výsledkem, že s okamžitou platností bude placení faktur a veškeré záležitosti 

vyplývající ze stávající smlouvy plnit firma Bytos. Byl zřízen kaslík ve vchodě 1381 

přímo pro BD L II, kaslík bude vybírán panem Pitrmocem, případný zástup pí Dusilová, 

sl. Urbanová, klíček bude pouze jeden. Pokladna byla předána pí Dusilové.                 

Sl. Ambrosová předala telefon s tel. číslem 775960252, který nyní používá správce      

p. Pitrmoc. Úvěr má do konce roku na starosti sl. Ambrosová, pro 3, proti 1, sl 

Ambrosová bude mít úvěr na starosti i nadále. 

Dopl. z 22. 12. 2015  

   - zrušení účtu u Equa bank – zařídí RNDr. Kosina 

- zapsání Ing. Konečného do obchodního rejstříku, zajistí sl. Urbanová 

Dopl. z 19.1.2016 

V souladu s čl. 54 odst. 17 Stanov BDLII představensvo navrhlo jmenovat náhradním      

členem představenstva do příští členské schůze PhDr. Alenu Benešovou.  

Hlasování:   Pro: 3    Proti 0    Zdrželi se: 1      Nepřítomni: 0             Schváleno 

Dr. Benešová s tímto souhlasí. Datum nástupu do funkce byl dohodou stanoven na  

1.2.2016. 

Dopl. z 16.2.2016 – ke dni 29.2.2016 rezignovala na funkci v představenstvu Kateřina 

Urbanová. Představenstvo rezignaci projednalo a přijalo. 

 

 F. Kosina podal informaci, že podle stavebního úřadu musí být na revitalizaci stavební povolení. Je 

třeba 100% souhlas vlastníků. Zatím není založeno společenství vlastníků. Kdyby bylo, družstvo 

spolu s městem by přehlasovalo ostatní vlastníky. SVJ by mohlo možná i dosáhnout příspěvku 

z fondu Zelená úsporám. 

 

 Stanovy 

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 A. Benešová. 

 

 Úklid 

Kontrolu úklidu bude mít na starosti správce. Na BD L II dorazilo několik nabídek (založeny 

v archivu), byla přijata paní Buchnerová. Výběr provedli za představenstvo p. Konečný, za KK pí 

Dusilová a správce p. Pitrmoc.  

Dopl. 19. 1. 2016 - na úklid byla podána stížnost několika nájemníků ohledně zápachu ve vchodě 

1379, v řešení panem Pitrmocem a panem Konečným, kteří budou situaci sledovat. 

Dopl. z 16. 2. 2016 – s p. Buchnerovou projednáno, že umyje okna v rámci stávající smlouvy. Dále 

si vypůjčí čistící stroj u BDL III a důkladněji vyčistí chodby. Dále chodba za vchodem na schodiště 

objektu A7 (zámková dlažba) se neuklízí řádně, je tam zápach – projedná p. Konečný. 

 

6) Ekonomické řízení 
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 Dopl. 16.2.2016 – Pokladnu převzala k 1.2.2016 p. Benešová. Stav pokladny byl v pořádku. Byl 

zaveden pokladní deník. Dále možno bod vypustit.                                 

 

 Jednání s Bytosem                                    

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

 

 Zástupci SVJ 1377 a 1378 a BD L III                                    

o Jednání je samostatnou přílohou tohoto zápisu 

 

 

 Audity                                    

o 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. 

 

7)  Žádosti klientů 

 Žádost o povolení montáže venkovních žaluzií. Prozatím není možné kvůli plánované opravě 

fasády. 

 

 Stížnosti telefonická, osobní                                    

 

8) Materiálně technické záležitosti 

 

 Vchod do garáží 1380  

o Je třeba oprava 

o Nejdřív je potřeba zjistit, zda po poslední opravě není ještě záruka 

o Potom zařídit opravu nebo reklamaci – odpovídá M. Konečný 

 

 Firma Nemergut - Chlumský                                   

o Dopl. z 16.2.2016 – protokol o převzetí osazených ventilů je, ale není podepsaný. 

Závady však firma odstranila. 

 

 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. Ing. Hudek 

jednal s p. Bílkem za 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. 

Pí. Mrňavá doplní 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 – RNDr. Kosina nám rozeslal 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 

RNDr. Kosinou a Ing. Hudkem 
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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. Paní 

Králová řekla, že vyhotoví návrh do rady, pošle ho k připomínkování mailem, družstvo 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. 

 

o Zatékání střechy na objektu A1, A2 (viz příloha č.j. 45/2016) 

Pánové Kosina, Konečný a Pitrmoc se sejdou s nájemníky, znovu vyhodnotí situaci, poté 

představenstvo rozhodne. 

Pozvání nájemníků na 23.2.2016 v 19.00 hod. zařídí p. Konečný. 

 

9) Pošta listovní a elektronická 

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

o Veškerá pošta bude zasílána na tuto služební adresu 

 

 

 

Dokumenty v příloze:   

   

 

Termín dalšího jednání PBD L II:   8. 3. 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

