
Zápis členské schŮze - 15.3 .2022

Schůze ze zúčastnilo 39 členů družstva a bylo uděleno 11 plných mocí.

Na začátku schůze (18:00) bylo přítomno méné než polovina družstevníkŮ BD
Nepomuk, tudíž byla schůze neusnášeníschopná. Opako v aná členská schůze se
stejným programem začalav 1 8 :30.

1) Doplnění představenstva a kontrolní komise - do představenstva
kandidovala kromě současných členů paní Cucový. Do kontrolní komise
se přihlásllapaní Chaloupková apaní Svejdová. Clenská schůze
jednomyslně schválila následující složení orgánů bytového družstva:
představenstvo - paní Cucová, pan Cermák, pan Myška, pan Vitvar a pan
Vološčuk; kontrolní komise: paní Chaloupková, paní Králováapaní
Švejdová.

2) Zpráva o hospodaření BD v roce 2019,2020 a202l - paní KráIová za
kontrolní komisi přednesla zprávu o hospodaření (viz. přiložené zprfu,ry).

Členská schůze po shrnutí provedených oprav za uplynulé roky (viz. bod
3) schválila hospodaíení družstva zaroky 2019,2020 a202I.

3) Přehled provedených oprav v roce 2019,2020 a 202t - pan Čermák
uvedl provedené práce v jednotlivých letech. 201,9 - rekonstrukce
kotelny, ýměna svítidel na chodbách;2020 - instalace markýzu vchodŮ
kaskády, úpravapochozích částí vchodu (kamenné koberce), opravy
výtahů (1 1x); 202í - rekonstrukce suterénu v nebýovém prostoru
kaskády, oprava schodů a vstupů do objektů, opravy výtahů.

4) Plánované opravy v roce 2022 - východní fasáda věžáků (ošetření proti
růstu řas a plísní), oprava stěn u vnitřního schodiště kaskády, výměna
rozvodového potrubí ve sklepě věžáku.

5) Diskuze
a) instalace kamery do výtahu ve věžáku - kvůli stále častějším

poškozením (znečlštění, píetéžování) vfiahu se uvažuje o umístění
kamery do velkého ýtahu. Představenstvo zjistí možnost umístění
kamery do v}tahu.

b) výměna stoupaček vody - podle finančních možností družstva by se
mohla výměna uskutečnit při v}měně vodoměrů v roce 2024.

c) výměna vodoměrů - v roce 2024 se musí r,yměnit vodoměry. Akce
se poptá u více ťtrem a podle finanční náročnosti se rozhodne,
jakým způsobem bude výměna financována (zrozpočtu družstva,
částečně s přispěním družstevníků. . .).

d) cena plynu - družstevníků byla vy,jasněna situace ohledně nové
smlouvy s Pražskou plynárenskou. Současná cena je fixována na
rok (nejkratší možné období), v průběhu roku je potřeba zaťtxovat



novou cenu na další období (2023 a dále). Zvažqe se nabídka
:,ryužít rady externího energetického poradce.

e) uvádění počtu osob bydlících v bytech - dlouhodobě se řeší
problém se zjišťováním skutečného počtu osob (které se pak
promítne ve vyúčtovéní záIoh). U pronájmů se zvažuje zavéstna
půl roku vratnou kauci (10 000 Kč), která bude po
bezprobl émovém průb ěhu pronáj mu v r ác ena druž stevníkovi.

0 ukládiní odpadu v domě a okolí - opět začnemejednat s
Dopravním podnikem o stěně u chodníku vedle současného
stanoviště kontejnerů. Na tomto místě bychom postavili
zamykatelné kóji na kontejnery, do kteých by tím pádem nemohli
ukládat odpad cizí osoby. Představenstvo apelovalo na
družstevníky, aby ukládali odpad pouze do určených nádob a ne
kolem nich či v domě.

g) výměna zátmkivchodor,"ých dveří - pro omezení vstupu cizích osob
do objektů družstva se řešila qýměna zámk:ů vchodoých dveří.
Jelikož však jdou udělat jednoduše kopie i vstupních čipů, tak se
zántky měnit zaíím nebudou.

h) nové stanovy družstva - v rámci nových právních požaďavků bude
potřeba připravit nové stanovy družstva. Družstevníci byli vyzváni,
aby nejpozději do 30. dubna 2022 navrhli změny či návrhy, které
chtějí do stanov zapracovat Tyto návrhy předáme právnímu
zástupci družstva, který stanor,lz bude připravovat. Schůzi, kterou
bychom chtěli věnovat schvalování nových stanov plánujeme na
červen, případně na po ďzim 2022 . Představenstvo požádalo
družstevníky, aby na tuto schůzi přišly, neboť je potřeba aby byla
usnášeníschopná (náklady na přítomného notáře jsou vysoké).

i) požaďavek na větší informovanost družstevníků - dáIe platí, že
jakékoliv informace představenstvo či kontrolní komise sdělí na
domluvené schůzce. V průběhu roku budou na nástěnkách či webu
aktualizované informace o chodu družstva.

j) přechod družstva do SVJ - než se splatí úvěr na zateplení
(3I.12.2023) převod do osobního vlastnictví nebude uskutečněn.
Lze však započít s přípravami na tuto akci (zjišťování zájmu o
převod, pasportizace objektu. . .).

k) parkování naterase (naď gaúžemi) - většina družstevníků je proti
parkování v tomto prostoru. Představenstvo osloví vlastníka
pozemku, aby vjezď osadil značkou, která parkování znemožní.


