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ZÁPIS 

 
z náhradní členské schůze Bytového družstva DUB ČSA 3208-9 

konané dne 26. 11. 2019 v zasedací místnosti SOUS v Kladně 

 

I. 

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva družstva Ing. Miroslav Just v 18,00 hodin 

hlasováním o programu jednání v souladu s obsahem pozvánky. Program jednání náhradní 

členské schůze byl všemi přítomnými jednomyslně schválen. Vedením schůze byl pověřen 

Ing. Miroslav Just, zapisovatelem Mgr. Alexandr Petrželka a sčitatelem (skrutátorem) Ing. 

Jaromír Jakl, a to na základě jednomyslného schválení všemi přítomnými hlasy. 

 

II. 

 

Členové mandátní komise: Ing. Jaromír Jakl. 

 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 41 řádných členů družstva s právem hlasovat (osobně 

nebo na základě předané plné moci). V průběhu jednání přišel ještě další člen, přítomno poté 

bylo celkem 42 členů. Členská schůze je usnášení schopná. 

 

III. 

Ing. Miroslav Just seznámil členskou schůzi s programem jednání: 

 

1. Zpráva o činnosti a hospodaření družstva za minulé období. 

2. Doplňující volby členů orgánů družstva. 

3. Plán oprav na příští období. 

4. Návrhy členů na další období. 

5. Různé. 

IV. 

 (k prvnímu bodu jednání) 

 

Zpráva o činnosti a hospodaření družstva za minulé období. 

 Proběhla oprava a seřízení vchodových dveří ve vchodě 3209. 

 Proběhlo vyklizení chodeb ve sklepních prostorách a suterénních prostor u výtahů. 

 Proběhla oprava – výměna odpadního svodu ve sklepě vchodu 3209. 

 Byla provedena oprava požárního rozvodu a výměna netěsných armatur na rozvodech. 

 V červnu proběhla oprava dešťového svodu na střeše bytového domu z důvodu 

zatékání, oprava atiky oplechování a výměna netěsného odvětrání odpadů průchodu 

střechou z bytu p. Martínka. 

 Byla provedena rekonstrukce (výměna) nefunkčního nouzového osvětlení a provedena 

rekonstrukce osvětlení schodišť v obou vchodech. 
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 Na podzim byla dokončena výměna odvětrání odpadů průchodu střechou v ostatních 

bytech nacházejících se v posledním patře. 

 Probíhaly další drobné práce a opravy, vč. údržby a revizí. 

Hospodaření bytového družstva v roce 2019 je úspěšné, nebyly žádné závady, účetnictví je v 

pořádku. S finančními prostředky družstva je nakládáno efektivně.  

 

Stavy jednotlivých účtů družstva: 

 Stav k 26.11.2019 

Spořící účet č.237029047/0300 2 003 266,- Kč 

Účet č.73103043/0300 60 045,- Kč 

Běžný účet č.73102833/0300 618 640,- Kč 

Pokladna družstva 1 789,-Kč 

 

Stav fondu oprav k 31.10.2019 byl 1 593 619,- Kč. 

Dluhy družstva k 31.10.2019 jsou 0,- Kč. 

 

 V roce 2019 byly představenstvem aktivně řešeny dlužníci vůči družstvu, a to 

p.Šulcová a p.Svoboda. Paní Šulcové byla dána výpověď z nájmu nebytového 

prostoru (obchodu s lahůdky) k 31.8.2019. Paní Šulcová podepsala družstvu uznání 

dluhu a splátkový kalendář, který však neplnila. Po nezaplacení třech plánovaných 

splátek a písemné výzvě k zaplacení byla podána na paní Šulcovou (dluh k 31.10.2019 

ve výši 111331,- Kč) žaloba k soudu. Pan Svoboda uhradil dlužnou částku na 

nájemném vůči družstvu k 4.11.2019. Další řešenou bude paní Helena Dvořáková 

(byt.jednotka 3208/16) se současným dluhem ve výši 17374,- Kč (vzhledem k celkové 

výši bude řešeno až po ročním vyúčtování).  

 Představenstvo družstva dále řešilo nové nájmy bytů i obchodu. Všechny bytové i 

nebytové jednotky ve společném vlastnictví družstva jsou řádně pronajaty platícím 

nájemcům. 

 Ve sledovaném období došlo k převodu 1 bytu do osobního vlastnictví. 

V. 

(k druhému bodu jednání) 

 

Doplňující volba člena představenstva družstva. 

Vzhledem k úmrtí členky představenstva pí. Vodičkové je nutné provést doplňující volbu 

třetího člena představenstva. Předsedající navrhl jako kandidáta p. Karla Kulišana a vyzval 

přítomné, zda nechce někdo další z přítomných kandidovat do představenstva. Nikdo další 

neprojevil zájem. Poté proběhla volba, kde byl zvolen Karel Kulišan do představenstva 

družstva všemi přítomnými hlasy. 

  

Hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0 

Do představenstva byl zvolen pan Karel Kulišan. 

 

Doplňující volba členů kontrolní komise družstva. 

Předsedající vyzval přítomné, zda někdo chce doplnit kontrolní komisi, která je nyní pouze 

jednočlenná. Nikdo z přítomných se do kontrolní komise nepřihlásil.  
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VI. 

(k třetímu a čtvrtému  bodu jednání) 

Plán oprav na příští období a návrhy členů. 

 

Předsedající oznámil, že stále nejsou dokončeny dvě schválené akce z minulé schůze, a to 

řešení požárního odvětrání schodišť a obnovit nátěr na mříži do sklepů vchodu 3209. Na 

těchto akcích bude nadále pokračováno v dalším období. 

 

1. Návrh opravy (výměny) svodů odpadů v suterénu. Část svodů je již opravena, zbylé 

jsou v původním špatném stavu. Bude provedena výměna zbylých původních odpadních 

svodů.  

Hlasování: pro 42, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen.  

 

2. Oprava poškozené podlahy v nájemních obchodech. Současný stav – poškozená dlažba, 

nebezpečí úrazu, špatný stav. Návrh provést opravu z fondu oprav. 

Hlasování: pro 44, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl schválen.  
 

3. Výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích bytového domu. 

Představenstvo zajistí návrhy a cenové nabídky na realizaci.  

 

4. Uzavření a zastřešení prostoru kontejnerů pro směsné komunální odpady. Na základě 

návrhů členů a provedené ankety provedlo představenstvo poptávku na možnost realizace. 

Bylo zjištěno, že dle vyjádření magistrátu Kladna by toto bylo možné realizovat ve formě 

„lehkých konstrukcí“.  Firma Ave se písemně nevyjádřila, bylo však představenstvu sděleno, 

že prostor v době vývozu musí být otevřen, jinak vyprázdnění kontejnerů nebude provedeno. 

Představenstvo poptalo celkem 3 firmy s cenovou poptávkou realizace. Jedna firma nepodala 

nabídku. Nabídka firmy Václav Kaizr - Kovovýroba byla v ceně 216429,- Kč (cena 

neobsahuje případné stavební a dokončovací práce). Nabídka firmy R Zámečnictví s.r.o. byla 

v ceně 121000,- Kč a neobsahovala zpracování výrobní dokumentace, zámek a klíče a 

případné kotvení konstrukce. Proběhlo hlasování, zda realizovat tento záměr. 

Hlasování: pro 4, proti 35, zdržel se 3 

Návrh nebyl schválen.  
 

 

VII. 

(ke pátému bodu jednání) 

Různé. 

Proběhla krátká diskuze k možnosti instalace klimatizace v bytě v soukromém vlastnictví. 

Bylo konstatováno, že by se jednalo o narušení obvodového pláště budovy, který je majetkem 

družstva, nehledě na problém s odtokem zkondenzované vody a hlučností. Toto by muselo být 

při realizaci zváženo, posouzeno a zajištěno. Nebylo přijato žádné rozhodnutí. Představenstvo 

dále prověří problematiku instalace klimatizací. 
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VIII. 

 

Závěr a usnesení náhradní členské schůze. 

 

U S N E S E N Í 

 

 Náhradní členská schůze Bytového družstva DUB ČSA 3208-9 

 

I/      s ch v a l u j e 

 

1/ Nového člena představenstva pana Karla Kulišana.  

 

2/ Realizaci schválených oprav.  

 

II/     u k l á d á   představenstvu 

 

      1/ Realizovat schválené oprav. 

 

2/  Zjistit proveditelnost výměn podlahových krytin v bytovém domě. 

 

 

Vzhledem k tomu, že členská schůze byla usnášení schopná a všechny body programu 

projednala, usnesení odsouhlasila, předsedající členskou schůzi v 18:45 hodin ukončil. 

 

 

Po skončení členské schůze proběhla krátká schůze představenstva družstva. Členové 

představenstva mezi sebou po krátkém jednání zvolili: 

 

Mgr. Alexandr Petrželka bude novým místopředsedou představenstva. 

Pan Karel Kulišan bude nový člen představenstva.  

  

 

Zapsal: Mgr. Alexandr Petrželka  v.r. 

 

 

Předsedající Ing. Miroslav Just osvědčuje, že náhradní členská schůze Bytového družstva 

DUB ČSA 3208-9 proběhla tak, jak je shora uvedeno a přijala i výše uvedené usnesení. 

 

 

Za představenstvo:  

Předseda představenstva  Ing. Miroslav Just  v.r. 

 

Místopředseda představenstva:  Mgr. Alexandr Petrželka  v.r. 

 

Člen představenstva:                              p. Karel Kulišan  v.r. 

 

 

V Kladně dne 26. 11. 2019 

 

Přílohy: 1/ pozvánka na schůzi, 2/ prezenční listina 


