
Pozvánka 

na výroční členskou schůzi družstva, 

 

která se uskuteční v pondělí 20. 9. 2021 v 18:30 hod. v kanceláři BD. 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2020 

3) Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2020 

4) Převod části peněz z rezervního fondu do dlouhodobých záloh 

5) Odsouhlasení účetní závěrky 

5) Diskuse 

6) Plán prací + rozpočet na rok 2021 

7) Závěr  

 

 

Za představenstvo BD: 

 

K. Adamec 

J. Čížek 

D. Kloudová 



Z á p i s  

z výroční členské schůze „Bytového družstva Pejevové 3124, bytového 

družstva“ konané dne 20. 9. 2021 v Praze 

 

Dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu, bylo přítomno 13 členů 

družstva a 3 zástupci členů na základě plných mocí z celkového počtu 23.  

Výroční schůze tedy byla usnášeníschopná. 

Ze zdravotních důvodů se omluvil předseda družstva, pan Karel Adamec. 

Schůzi zahájil pan Jiří Čížek a navrhl zapisovatelem schůze paní Dagmar Kloudovou. 

Hlasování: pro - 13      proti - 0     zdrželi se - 3 

 

Schůze byla zahájena v 18:40 hod. 

 

1/ Zahájení 

Seznámení s programem. 

 

2, 3/  Zpráva o hospodaření za rok 2020 

Pan Čížek seznámil přítomné s výsledky hospodaření za rok 2020, účetní závěrkou a 

rozvahou.  

HV za rok 2020: 13 551,34 Kč. 

Hlasování: pro -16       proti - 0      zdrželi se - 0  

Zpráva o hospodaření za rok 2020 byla jednomyslně schválena. 

 

Pan Dyk seznámil přítomné s výsledkem kontroly revizní komise a přečetl zápis. 

Revizní komise neshledala závady. Zápis je přiložen. 

Hlasování: pro -16       proti - 0      zdrželi se - 0  

Roční závěrka byla jednomyslně schválena. 

 



4/ Převod části peněz z rezervního fondu do fondu dlouhodobých záloh 

Bylo navrženo převedení odsouhlaseného HV ve výši 13 551,34 Kč na účet č. 421 – 

Rezervní / nedělitelný fond. Dále bylo navrženo převést z nedělitelného fondu částku 

21 600,48 Kč na účet č. 475 - Dlouhodobé zálohy. 

Hlasování: pro -16       proti - 0      zdrželi se - 0  

Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

5/ Plán prací na rok 2021 

Vybraná firma na pokládku podlahové krytiny dodala cenovou nabídku, s níž byli 

přítomní seznámeni. 

Rozpis prací a dodávek – cena za pokládku lina na chodbách včetně 15 %DPH činí 

120 892,60 Kč. 

Hlasování: pro -16       proti - 0      zdrželi se - 0  

Návrh byl jednomyslně přijat. 

 

6/ Diskuse 

Paní Kolmanová vznesla poznámku k odhazování nedopalků od cigaret z balkonů. 

Toto již bylo řešeno na předchozích schůzích, a proto důrazně žádáme o dodržování 

pořádku okolo domu.  

Paní Žitná požádala o uvolnění z funkce člena revizní komise. Do příští schůze bude 

předložen návrh na nového člena. 

Pan Čížek informoval o zdravotním stavu předsedy družstva pana Adamce a jeho 

předběžnou žádost o uvolnění z funkce. Navržen pan Dyk, pan Petrák a pan Adamec 

Tomáš - po zapsání jako člen družstva. 

Toto bude bod jednání na příští schůzi družstva.  

 

Schůze byla ukončena ve 20 hod.  

   

Předsedající  -  Čížek Jiří 

Zapisovatel  -  Kloudová Dagmar. 














