
 
 
 

Zápis z členské schůze BD – Trávníčkova 1764 - 1766 
 
 
 Konáno dne 20. listopadu 2008 v jídelně ZŠ Trávníčkova 
 
 
 

1. Prezence – zapsaná účast 54 členů z 90 – schůze je usnášeníschopná. 
 

2. Určení skrutátorů: paní Jebavá, pan Zavadil – zvoleni jednomyslně  
určení zapisovatele: pí Lhotská – schválena jednomyslně 
program schůze (byl vložen do všech schránek) – schválen jednomyslně, žádný bod k doplnění 
 

3. Prezentace společnosti ENBRA – návrh na zakoupení nových měřidel, provedení tepelného auditu a 
návrh řešení optimalizace tepelné soustavy – poč. roku 2009 (nabízí cenu cca 370,- Kč za jedno čidlo, 
samotná kontrola v rámci zakázky), nová tělesa nebo výměna ventilů bude provedena po tepelném 
auditu v rámci optimalizace 
 

4. Informace kontrolní komise – pí Lhotská – zápisy KK přiloženy 
 

5. Návrh představenstva na změnu navrženého správce – představenstvo navrhuje změnu a po oslovení 
společnosti Remostav, která upravila cenovou nabídku na 165,- Kč (bez DPH) za bytovou jednotku, 
uzavřít smlouvu s tímto správcem. Původně navržený Pokrok přestal spolupracovat a Remostav 
přistoupil na jejich cenu, má lepší portrfolio služeb – nyní se jeví jako výhodnější. 
Hlasování – Pro - 53, Proti - 0, Zdržel se - 1 
Pozn. Předseda přislíbil vystavit smlouvu na internetu. 
  

6. Informace o možnosti mimořádné splátky úvěru 
 

7. Návrh představenstva na uzavření smlouvy s firmou Home Face.  
Firma byla vybrána jako dodavatel dveřních systémů do našich vchodů a byla doporučena i kontrolní 
komisí. 
p. Banko – požaduje prezentaci obou návrhů (VEKRA vychází po úpravě dveří finančně stejně jako 
Home Face ), navrhuje do stávajících dveří pouze dát nový bezpečnostní zámek – je to levnější, aby 
mohla být dříve řešena výměna oken 
p. Dašek – vysvětlení – dveře by i tak nutně potřebovaly rekonstrukci (odhad 200-250 tis Kč) – včetně 
přehození schránek ven a ani tak by nemusely projít tepelným auditem, pak by šlo o vyhozené 
prostředky. Nové dveře jsou zaizolované dostačujícím způsobem pro tepelnou optimalizaci. Přehození 
schránek je u Home Face v ceně. Kompletní výběrové materiály nebyly umístěny na internetové stránky 
z důvodu náročnosti skenování – byly k dispozici v kanceláři družstva. 
Hlasování pro Home Face: Pro – 48, Proti – 3, Zdrželi se – 3 
 

8. Přijetí nových členů do družstva – p. Kutka, pí Bernklauová (byli předběžně přijati již v předešlém roce, 
byly problémy na jiných stranách, v družstvu závazky  vyrovnány) 
Hlasování pro přijetí: Pro - 54, Proti - 0, zdržel se – 0 
 

9. Návrh na přijetí paní Panákové do družstva – odsouhlasení prodejní ceny jejího bytu – návrh 
představenstva je odprodej za původní cenu za m2 (měla soukromé důvody k nevstoupení do družstva, 
ty pominuly, nemá žádné pohledávky vůči družstvu), podíly za její byt budou zpětně členům vráceny 
nějakou formou – bude stanoveno. 
Hlasování pro přijetí: Pro – 53, Proti – 1, Zdržel se – 0 
 

10. Projednání prodeje „Atelieru“ v 1764 (schváleno za byt): 
bylo složeno u advokáta 1.300.000,- Kč, dalších 400.000,- Kč budou noví uživatelé družstvu splácet, 
manželé Vrbenští se nedostavili z důvodu nemoci 
 - disk. pí Vejborná – cena jí připadá nízká – odp. - v této době ceny bytů prudce klesají 



Hlasování o odsouhlasení dalšího členského vkladu k bytu ve výši 1.700.000,- Kč : Pro – 53, Proti – 0, 
Zdržel se – 1 
Hlasování o přijetí manželů Jaroslava Vrbenského a Mileny Vrbenské za členy družstva: Pro – 52, Proti 
– 1, Zdržel se – 1 
Schválení uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Trávníčkově 1764: Pro – 52, Proti – 1, Zdržel se – 1 
Písemný souhlas každého jednotlivého člena družstva s uzavřením nájemní smlouvy ve znění ve 
smlouvě dle § 239 odst. 4OZ přiložen v příloze. 
Informace jak bude s prostředky naloženo – pro družstvo je výhodnější převést do fondů a využít na 
opravy než vyplácení jednotlivých členských podílů. 
 

11. Informace, všeobecná situace ve vchodech a diskuse : 
 - pí Sialini dostala písemnou výpověď (od počátku roku neplatí a nereaguje), přislíbila vystěhování 
tento víkend. Je podána žaloba na vymožení dlužné částky, pokud se nevystěhuje, bude provedeno 
soudní vystěhování. 
 - Luka Audit (kancelář firmy v 1766) – neplatí, rovněž podána výpověď. 
 - generální úklid proběhl – bylo kontrolováno, výsledky vyhovující a dobré 
 - omluva pana předsedy Daška nebytovkám a bytům v horních a dolních patrech – sleva ve vyúčtování 
byla, jen ji nedokázal vysvětlit na místě 
 - zajištění okýnek ve sklepích – je třeba zavírat – zajišťují správci nebo majitelé prostor  
 - v průchozí chodbě 9. patro z 1764 svítí stále světlo – platíme ho – je třeba zajistit automatické 
vypínání 
 - 1764 – býv. hodinářství – je v jednání pronájem na Nehtové studio (bude rekonstrukce), čeká se na 
povolení 
 - 1764 – průchozí chodba 5. patro – často nesvítí, je nutná rekonstrukce 
 - rekonstrukce oken – jaký by byl odhad ceny ? Odp. - cca 25-30 tis na byt 
 - pí Horáčková – má studené topení – hlásit na BOMI jako havárii (ona sama) 
 - prověřit, jak je to s úhradami za říjen a listopad 2007, kdy se ještě neplatila anuita – prostředky šly do 
fondů, bylo slíbeno je vracet při ročním vyúčtování 
 - komunikace – kancelář se nebude vracet ke dvěma úředním středám za měsíc – je možno 
komunikovat telefonem (p. Vlček, telefony na představenstvo), e-mailem, napsat do schránky družstva. 
 - v případě sněžení – přístupové cesty uklízí domovník, zeleň spravuje město. 
 - znovu velký apel na slušnost obyvatel – nevyhazovat velký odpad k popelnicím (hrozí družstvu 
pokuta) – lze odvézt do sběrného dvora bez poplatku 
 - pí Banková – podala panu Banertovi přesné dispozice jak napsat na PRE ohledně el. hodin pro tržiště 
– máme se odvolat na bezdomovce, PRE prý přislíbilo vyhovět 
 - po rozpouštění členské schůze pan Banko podal požadavek, aby cena firmy Home Face byla 
považována za konečnou (tj. nebyly účtovány dodatečné vícenáklady – ve smlouvě není uveden strop 
ceny) – nebylo možno plně projednat 
 

  
Zapsala : R.Lhotská 20.11.2008 
 
 


