






Z á p i s  
z výroční členské schůze „Bytového družstva Pejevové 3124, bytového družstva“ 

konané dne 25. 5. 2019 v Praze 

 

 Členská schůze byla zahájena v 18.30 hodin. 

 Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu, bylo přítomno 12 členů 

družstva fyzicky a 2 členové v zastoupení na základě plné moci. Členská schůze byla 

usnášeníschopná. 

1) Po zahájení schůze dal pan Adamec, jako předseda družstva, hlasovat o programu 

schůze, jak je uveden na pozvánce. 

Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0 

 

2) Pan Dyk, předseda kontrolní a revizní komise, přečetl zprávu komise o kontrole 

hospodaření družstva, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu. Členská základna vzala 

zprávu kontrolní a revizní komise na vědomí bez připomínek. 

 

3) Následovalo projednání účetní závěrky za rok 2018. Hospodářský zisk za rok 2018 byl 

13 809,62 Kč, který byl dle stanov družstva navržen k převodu do nedělitelného fondu. 

Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0 

Členská schůze poté hlasovala o schválení účetní závěrky jako celku. 

 Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0 

Účetní závěrka za rok 2018 byla schválena. 

 

4) Dalším bodem bylo jednání o převodu částky 11 665,51 Kč z nedělitelného fondu do 

dlouhodobých záloh. 

K 31. 12. 2017 činila výše nedělitelného fondu 25 000,- Kč. 

K 31. 12. 2018 došlo k navýšení na 36 665,51 Kč, tj. o částku o hospodářského výsledku za 

rok 2018, 11 665,51 Kč. 

 Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0 

 



5) Dále pan Adamec informoval o možnosti snížení nákladů hrazených do fondu oprav a 

navrhl projednání tohoto bodu na příští členské schůzi družstva. 

- Byla podána informace o rekonstrukci venkovního schodiště. Plánovaná oprava 

proběhne v červnu 2019. 

- Členové družstva byli seznámeni s objednávkou na výrobu nových čipů k výtahu. 

Bylo objednáno 10 ks. Cena čipů a jejich naprogramování dle objednávky činí 4 522,- Kč. 

K tomuto počtu budou přidány 2 ks vadných čipů k opravě. Čipy budou k dispozici členům 

BD. 

- Opětovné jednání s odborem životního prostředí o okolí domu – propad zeminy okolo 

kanalizace. 

 

6) Diskuse 

- Pan Sobota upozornil na nefunkční osvětlení vchodových dveří. Dále nahlásil závadu 

na odvzdušňovacích kohoutcích u radiátorů v bytě. 

- Paní Říhová vznesla dotaz, zda je možné opravit poštovní schránku. Schránka 

opravena panem Adamcem po skončení schůze. 

- Dále je potřeba dbát na ochranu společného majetku před poškozením při stavebních 

úpravách v jednotlivých bytových jednotkách a při provádění takových prací postupovat 

ohleduplně vůči ostatním členům družstva a včas o nich informovat. 

- Předseda družstva pan Adamec poukázal na potřebu řešit případné problémy a havárie 

v jednotlivých bytech co možná nejdříve po jejich zjištění. 

- Paní Baltičová se dostavila v průběhu schůze a byla seznámena s jednáním a 

průběhem schůze, načež vyslovila souhlas s projednávanými body. 

 

Výroční členská schůze byla ukončena v 19.15 hodin. 

 

Zápis provedla: Dagmar Kloudová – členka představenstva 

 

Schválil: Karel Adamec – předseda družstva 






