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Zápis z  náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské
Lázně, družstva, Nákladní 353, Mariánské Lázně, IČ: 25963643

(dále jen BDML)

Termín konání: 9.4.2015
Místo konání:             velká zasedací síň Městského úřadu Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01
                                    Mariánské Lázně
Začátek schůze: 16:15 hod.
Přítomni (hosté): za účetní kancelář- paní Josefiová, Ing. Born, za Hotel servis s.r.o.- pan   
                                   Soukup   
Přítomni (představenstvo družstva a KK):  Ing. Zdeněk Špindler, Ing. Václav Svoboda, Jiří Ďurčo,

          Ing. Lucie Šimůnková
Přítomni (členové družstva): při zahájení náhradní členské schůze 59  členů družstva s hlasovacím
právem z celkového počtu 195     

Přílohy zápisu: pozvánka
prezenční listina
plné moci

1. zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
           Místopředseda představenstva BDML ing. Václav Svoboda přivítal v 16:15 přítomné členy 
           družstva a hosty. Konstatoval, že řádná členská schůze byla řádně svolána na 9.4.2015, ale
           nebyla usnášeníschopná z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů 
           družstva. Proto byla svolána tato náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je 
           usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů družstva, v této chvíli 59 přítomných členů
           družstva dle prezenční listiny. Dále požádal členskou schůzi (dále jen ČS) o volbu předsedy
           schůze, zapisovatele ČS, ověřovatelů zápisu a volbu volební komise (skrutátoři). 

a) volba předsedy schůze
Místopředseda představenstva Ing. Svoboda sdělil, že představenstvo navrhuje na předsedu
dnešní  ČS Ing.  Václava  Svobodu.  Nikdo z  přítomných  jiný  návrh  nevznesl,  proto  dal
hlasovat o předsedovi ČS  Ing. Václavu Svobodovi.
Výsledek: Náhradní členská schůze volí za předsedu dnešní náhradní členské schůze
Bytového družstva Mariánské Lázně Ing. Václava Svobodu (pro 59 přítomných členů
družstva, zdrželo se nebo proti 0 členů).
Předseda ČS konstatuje, že program řádné náhradní ČS je shodný s programem pro  

         řádnou členskou schůzi, která byla řádně svolána a proběhla dne 9.4.2015 od 16.00 hod.. 
Pozvánka ze dne 6.3.2015 byla všem členům družstva rozeslána doporučeným dopisem 
dne 16.3.2015 a zveřejněna na stránkách družstva www.bdml.cz dne 16.3.2015 , tedy ve 
lhůtě nejméně 10 dní před konáním členské schůze.

            Program schůze (dle pozvánky)
1) Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy schůze, 

volba zapisovatele schůze, volba ověřovatelů zápisu z ČS a volba volební komise (skrutátoři)
2) Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce
3) Seznámení s roční účetní závěrkou družstva
4) Zpráva kontrolní komise
5) Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za kalandářní rok 2014
6) Schválení volebního řádu
7) Volba 2 členů kontrolní komise 
8) Schválení navýšení povinných plateb členů družstva do fondu oprav
9) Schválení povinné platby členů družstva na další členský vklad pro odkup 51% spoluvlastnictví na 

domech a na odkup pozemků pod domy od Města Mariánské Lázně
10)Závěr

http://www.bdml.cz/
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 Během jednání přišel další 1 člen družstva. Počet přítomných členů družstva je 60.
       
b) volba zapisovatele schůze

Předseda schůze navrhl jako zapisovatelku paní Josefiovou Marcelu. Nikdo z přítomných
jiný návrh nevznesl, proto dal hlasovat o zvolení navržené zapisovatelky.
Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje zapisovatelku schůze – paní Josefiovou
Marcelu  (pro 60 přítomných členů družstva, zdržel se nebo proti 0 členů družstva).

c) volba ověřovatelů zápisu z ČS
Předseda schůze pokračoval v programu schůze volbou ověřovatelů zápisu z náhradní ČS.
Na  ověřovatele  zápisu  navrhl  ing.  Šimůnkovou  a  paní  Fraas-Volkmerovou.  Nikdo  z
přítomných jiný návrh nevznesl, proto dal hlasovat o navržených ověřovatelkách zápisu.  
Výsledek:  Náhradní  členská  schůze  volí  ověřovatele  zápisu  z  ČS  –  ing.  Lucii
Šimůnkovou a  paní  Janu  Fraas-Volkmerovou  (pro  60  přítomných členů družstva,
zdrželi se nebo proti 0 členů družstva).

       d) volba volební komise
Předseda schůze navrhl složení volební komise – předseda vol. komise Ďurčo Jiří, členové 
pan Václav Jelínek a paní Jana Skljarenková. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl,  
proto dal hlasoval o navržené volební komisi. 

         Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje volební komisi ve složení – předseda
           Jiří Ďurčo,  členové pan Václav Jelínek a paní Jana Skljarenková (pro 60 přítomných 

     členů družstva, zdrželi se nebo proti 0 členů  družstva). 

       2. Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce
     Předseda představenstva ing. Špindler přednesl zprávu představenstva o činnosti   družstva

           v uplynulém roce (viz. příloha zápisu). Náhradní ČS bere na vědomí zprávu představenstva 
     BDML o činnosti družstva v uplynulém roce. 

Během jednání přišel další 1 člen družstva. Počet přítomných členů družstva je 61. 

3. Seznámení s roční účetní závěrkou družstva
Předseda schůze vyzval ing. Borna, aby přítomné členy družstva seznámil s roční účetní 

      závěrkou družstva. Ten tak učinil (viz příloha).

4. Zpráva kontrolní komise
Předseda schůze Ing. Svoboda  vyzval kontrolní komisi, aby přednesla svou zprávu. Paní 
Fraas Volkmerová tuto zprávu přednesla (viz příloha). Zároveň kontrolní komise 
doporučila schválení roční účetní závěrky družstva za rok 2014.

5. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za kalendářní rok 2014
Předseda schůze ing. Svoboda seznámil přítomné členy s návrhem usnesení: Členská   

      schůze schvaluje účetní závěrku roku 2014 a schvaluje úhrady ztráty z nerozděleného    
      zisku minulých let v celé výši 19 643,27 Kč.   Předseda schůze dal o tomto        
      návrhu usnesení hlasovat. Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje výše    
      uvedený návrh usnesení (pro 61 členů, zdrželo se nebo proti 0  členů). 

Usnesení: Náhradní členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva 
Mariánské Lázně roku 2014 a schvaluje úhrady ztráty z nerozděleného zisku  

      minulých let v celé výši 19 643,27 Kč.  

6. Schválení volebního řádu
Předseda volební komise Jiří Ďurčo přednesl návrh volebního řádu pro volbu 2 členů   

      kontrolní komise. Volba bude dle stanov čl. 18 odst. 6  veřejná, hlasovat se bude     
aklamací - zvednutím ruky s drženým členským průkazem. 2 kandidáti na člena kontrolní 
komise s nejvyšším počtem  hlasů se stávají s účinností od 9.4.2015 členy kontrolní komise

     do 30.6.2016.  Předseda schůze dává hlasovat o návrhu volebního řádu.         
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Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje volební řád (pro 61 členů, zdrželo se nebo 
      proti 0 členů). 

7. Volba 2 členů kontrolní komise
Předseda volební komise seznámil přítomné členy družstva se zájemci o práci v kontrolní  
komisi – paní Miladou Šimáčkovou a paní Janou Fraas-Volkmerovou. Nikdo další z  

      přítomných nemá zájem o práci v kontrolní komisi. Pan Ďurčo dává hlasovat o prvním  
      navrženém zájemci o práci v kontrolní komisi paní Miladě Šimáčkové (pro 61 členů   

družstva, zdrželo se nebo proti 0 členů družstva).  Dále dává hlasovat o druhém navrženém
      zájemci o práci v kontrolní komisi paní Janě Fraas Volkmerové (pro 61 členů družstva, 
      zdrželo se nebo proti 0 členů družstva). 
      Do kontrolní komise Bytového družstva Mariánské Lázně byly zvoleny paní Milada   
      Šimáčková a paní Jana Fraas Volkmerová pro období od 9.4.2015 do 30.6.2016. 

  Usnesení náhradní členské schůze: Náhradní členská schůze volí paní Miladu   
  Šimáčkovou a paní Janu Fraas Volkmerovou do funkce členů kontrolní komise  
      Bytového družstva Mariánské Lázně pro období od 9.4.2015 do 30.6.2016.

   Během jednání odchází jeden člen družstva a jeden člen družstva přichází. Počet přítomných
   členů družstva je 61. 

8. Schválení navýšení povinných plateb členů družstva do fondu oprav
   Předseda schůze předává slovo ing. Špindlerovi, který infomuje přitomné členy o důvodech, 
   proč představenstvo navrhuje zvýšení plateb do fondu oprav (viz. příloha). Zvýšená platba 
   do fondu oprav se bude evidovat na zvláštním analytickém účtu a bude čerpána pouze na  
   velké opravy, eventuálně na opravy schválené členskou schůzí BDML Po krátké diskusi  
   předseda schůze navrhuje schválit zvýšení platby do fondu oprav o 2,- Kč měsíčně na m2 
   celkové plochy bytu. Dává o tomto návrhu hlasovat (pro 61 členů družstva, zdrželo    
   se nebo proti 0 členů družstva). 

         Usnesení náhradní členské schůze: Náhradní členská schůze schvaluje s platností od  
   1.5.2015 zvýšení plateb do fondu oprav o 2,- Kč měsíčně na m2 celkové plochy bytu.  
   Zvýšená platba do fondu oprav se bude evidovat na zvláštním analytickém účtu a bude
  čerpána pouze na velké opravy, eventuálně na opravy schválené členskou schůzí BDML

9. Schválení povinné platby členů družstva na další členský vklad pro odkup 51%         
         spoluvlastnictví na domech a na odkup pozemků pod domy od Města Mariánské Lázně

   Předseda schůze ing. Svoboda informuje přítomné členy o návrhu představenstva, který se 
    týká odkupu 51% spoluvlastnictví na domech a odkupu pozemků pod domy od Města     
   Mariánské Lázně v roce 2025. Celková částka odkupu činí dle uzavřených smluv celkem 
   4 604 285,- Kč. Představenstvo navrhuje, aby se částka na odkup majetku Města spořila  
   postupně, a to ve výši 3,- Kč měsíčně za m2 celkové plochy bytu jako další členský vklad. 
   Po krátké diskusi a vysvětlení dává předseda schůze o tomto návrhu hlasovat (pro 54 členů 
   družstva, zdrželo se 3, proti 4 členové družstva). 
  Usnesení náhradní členské schůze: Náhradní členská schůze schvaluje s platností od   
  1.5.2015 povinnou platbu členů družstva – další členský vklad - za účelem odkupu 51% 
  spoluvlastnictví  na domech a odkupu pozemků pod domy od Města Mariánské Lázně 
  v roce 2025 ve výši 3,- Kč měsíčně za m2 celkové plochy bytu. 

10. Závěr
   Na závěr vyzval předseda schůze přítomné členy družstva k diskusi. Byl vzesen dotaz na 
  izolaci střech. Další dotaz byl na životnost a údržbu střešních oken. Představenstvo projedná 
  na příští schůzi představenstva. Vymalování chodeb  je plánováno postupně po jednotlivých 
  vchodech na letošní rok.  
  Ing. Svoboda prohlašuje náhradní členskou schůzi Bytového družstva Mariánské Lázně

        v 17.35 hod. za ukončenou.
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                 Usnesení z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, družstva, 
IČ 25963643, která se konala dne 9.4.2015:

1.  Náhradní členská schůze schvaluje účetní závěrku Bytového družstva 
     Mariánské Lázně roku 2014 a schvaluje úhrady ztráty z nerozděleného zisku 
     minulých let v celé výši 19 643,27 Kč.  

2.  Náhradní členská schůze volí paní Miladu Šimáčkovou a paní Janu Fraas  
     Volkmerovou do funkce členů kontrolní komise Bytového družstva        
     Mariánské Lázně pro období od 9.4.2015 do 30.6.2016.

 3.   Náhradní členská schůze schvaluje s platností od 1.5.2015 zvýšení plateb do  
      fondu oprav o 2,- Kč měsíčně na m2 celkové plochy bytu. Zvýšená platba do 
      fondu oprav se bude evidovat na zvláštním analytickém účtu a bude čerpána 
      pouze na velké opravy, eventuálně na opravy schválené členskou schůzí  
      BDML

4.   Náhradní členská schůze schvaluje s platností od 1.5.2015 povinnou platbu   
      členů družstva – další členský vklad - za účelem odkupu 51% spoluvlastnictví  
      na domech a odkupu pozemků pod domy od Města Mariánské Lázně v 

roce 2025 ve výši 3,- Kč měsíčně za m2 celkové plochy bytu. 

                 V Mariánských Lázních dne  10.4.2015

   Zapisovatelka:

                                                …..........................................                                              
                                                                    Marcela Josefiová    

                                          

Ověřovatelé zápisu:

          …………………….........                   …...........................................
                Ing. Lucie Šimůnková Jana Fraas-Volkmerová        

Představenstvo BDML

   ……………………………..    …………………….......  …..........................................

       Ing. Zdeněk Špindler                        Ing. Václav Svoboda Jiří Ďurčo

    předseda představenstva               místopředseda představenstva      člen představenstva
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BOD č.2 PROGRAMU ČL. SCHŮZE

Zpráva představenstva BDML o činnosti představenstva za rok 2014

Členská schůze 09.04.2015
Od poslední výroční členské schůze (náhradní) konané 22.05.2013 se představenstvo družstva sešlo na
devíti řádných a jedné mimořádné schůzi. Představenstvo se za účasti členů kontrolní komise  na svých
jednáních mimo jiné zabývalo následujícími záležitostmi:  

-Byly projednány nabídky úrokových sazeb na spořících účtech u KB, GE Money Bank a Raiffeisenbank
im  Stiftland.  Představenstvo  vybralo  nabídku  Raiffeisenbank  im  Stiftland  a  uzavřelo  smlouvu  na
termínovaný vklad na 2 roky na částku 1 500 000,- Kč, roční úroková sazba 1% . 

-  Instalace tepelných čerpadel ve třech vým. stanicích –  Město ML schválilo spoluúčast na financování
této akce ve výši 56%  Poptávka na realizaci byla rozeslána firmám GasPro, Enbra, Kalora, Sinop, Krofta,
Stavební dozor zadán firmě Hotel servis. Nejnižší nabídku předložila firma GasPro ve výši 296 |717,- Kč.
Skutečné náklady na realizaci činily 296 718,- Kč, z toho pro BD 130 555,92 Kč.
Realizace byla ukončena ve 12/2014.

-Rekonstrukce  antén  -   Město  ML  schválilo  spoluúčast  56%.  Členská  schůze  22.05.2014schválila
rekonstrukci  antén  i  navržené  financování  z fondu  oprav.  Představenstvo  vybralo  z  nabídek  fírem
REGARM ML a Petr Blovský E+B Elektro ML firmu PetrBlovský E+B Elektro ML. S nabídkou ve výši
222 680,- Kč. Firmě REGARM byla zaslána výpověď z rámcové smlouvy. 
Představenstvo pověřilo firmu Hotel  servis zdokumentováním stávajícího stavu vedení  STA a odborný
dozor nad realizací akce.
Náklady na realizaci činily 222 680,-Kč, z toho pro BD 97 979,20 Kč.
Realizace byla ukončena v 9/2014.

-Byly řešeny reklamace jednotlivých družstevníků týkající se zatékání do bytů především 
z lodžií.a opravy prasklin v bytech. V roce 2014 byly opraveny 2 lodžie a praskliny ve třech bytech a
vynaložilo se na ně 94 260,- Kč, z toho BD 41 474,27 Kč. 

-Projednáván ve spolupráci s právníkem JUDr. Hrůzou návrh nových stanov Bytového družstva v souladu s
novým Občanským zákoníkem a Zákonem o korporacích.  JUDr.  Hrůza zpracoval  návrh změn  stanov.
Stanovy budou podrobeny další  analýze členy představenstva a  kontrolní  komise.  Poté  budou stanovy
poslány Městu ML k vyjádření. Členská schůze ke schválení stanov bude svolána až poté, kdy legislativa
umožní schválení stanov (dosud je požadován souhlas 100% členů družstva).

-Odbor životního prostředí Města ML byl požádán o opravu oplocení a herních prvků  na dětských  
hřištích. Opravy byly po delší časové lhůtě provedeny. 

-Byly projednávány žádosti družstevníků ne stavební úpravy koupelen v bytech.        

- Ve společných prostorech některých domů se objevily vyhozené věci, ke kterým se i přes výzvy BD 
nikdo nehlásil, byly tudíž považovány za odpad a vyvezeny na skládku. Úhrada za tuto činnost jde k tíži 
BD, tedy nás všech.

- Projednáván stav fondu oprav, jeho tvorba a čerpání, tvorba prostředků na budoucí odkup pozemků 
tvorba prostředků na budoucí rekonstrukce výtahů. Tato záležitost je samostatným bodem pořadu členské 
schůze

-Představenstvo  se  zabývalo zhotovením energetických  štítků  budov,  které  musí  mít  naše  objekty  od
01.01.2016. Poptávku na jejich zhotovení rozešle představenstvo ve druhém čtvrtletí 2015

-Projednány záležitosti a materiály pro konání řádné členské schůze 09.04.2015
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Zpráva hospodaření družstva za rok 2014 - v tis Kč M. Lázně 8.4.2015
sestavil: ing.Born
1. Pro nové členy rekapitulace skutečnosti minulých let
Existuje dohoda o hospodaření se společnou věcí se dvěma dodatky mezi družstem a městem.
Ta zavazuje spoluvlastníky k podání prohlášení vlastníků nemovitostí, kterým se rozdělí domy na
jednotky. Město se zavázalo ve stanovené lhůtě 20 let od nabytí právní moci kolaudace, které bylo
11.3.2005, k převodu na družstvo spoluvlastnického podílu 51% k 196 bytům. Výsledkem bude 12
bytů sociálního typu a 10 nebytů v100% vlastnictví města a 196 bytů ve 100% vlastnictví družstva.
Poměrně k vlastnictví jednotek bude zapsáno spoluvlastnictví na společných částech domů a
pozemcích pod domy. Převod bude úplatný, 1944450 Kč za podíl na bytech, 2659835 Kč na
pozemcích, celková cena tedy činí 4604285 Kč.
základní kapitál ze zákl členských vkladů 10 tis * 196 = 1960
další členské vklady na pořízení domů 133784
nedělitelný fond z úhrad při přijetí nových členů 249
/přihláškou při nabírání členské základny/
mezisoučet 135993
pořizovací cena domů - podíl družstva 136485
rozdíl - 492
ktytí rozdílu činností družstva hospodářským výsledkem
minulých let+běžného roku 1640
tedy již z HV zůstává v aktivech peněz pro krytí
výkyvů pohledávek a závazků 1148 tis Kč
/zůstatek zastupuje úlohu základních členských vkladů (10tis na člena)/
2. Opravy domů ve spoluvlastnictví s městem z prostředků družstva
Družstvo si tvoří a spotřebovává přijaté zálohy na opravy,
- k 1.1. byla jejich výše na účtu záloh na opravy 2311
V běžném roce :
- vybráno od členů družstva na opravy 479
- z vybraných záloh na nájemné na nájemné nebylo
nutno použít a proto převedeno na účet záloh oprav 132
- zaplaceno z družstva za opravy - 493
- z vybraných peněz na zálohy pro opravy za rok
k 31.12. je zůstatek 2429 tis Kč

3. Opravy v roce 2014 zaplacené městem z titulu spoluvlastnického podílu na 
domech
Město si šetří na opravy a další výdaje na našem bankovním účtu placením tzv. záloh na opravy, ze
kterých pak hradíme 56 % cen z faktur zejména za opravy domů ve spoluvlastnictví města a
družstva.
k 1.1. mělo na zálohách 1196
- příjem v běžné roce od města 804
- výdej z fondu města v běžném roce - 578
k 31.12 má na zálohách 1422 tis Kč
měsíčně město posílá na bankovní účet družstva zálohu na opravy 67 tis tj za rok 804 tis Kč.
Zájem družstva je, aby zálohy města byly maximálně a efektivně na úhradu oprav použity.
4. Finanční zdroje
Na bankovních účtech je k 1.1.2014 5.231 tis Kč
k 31.12.2014 5.710 tis Kč
/pozn. součet tučných čísel=1148+2429+1422=4999, rozdíl 711 tis Kč na stav účtu představuje
zůstatek peněz, které čekají na spotřebu záloh úhradami faktur za teplo na otop v zimě, poté na
podzim na vrácení případného přeplatku nájemníkům po vyúčtování záloh na spotřebované služby
užíváním bytů, úhradu obchodních závazků a závazků z mezd.
5. Zhodnocení
Družstvo má dosud stabilizované hospodaření. Dobrý stav hospodaření je zásluhou v případě
našeho družstva všech členů družstva, neboť družstvo nemá dlužníka, na kterém by muselo jeho
dluh soudně vymáhat..
6. Hospodářský výsledek roku 2014
Výsledek po zdanění z hospodářské činnosti družstva je ztráta 19.643,27 Kč
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BOD č. 8 PROGRAMU ČS  - heslovitě + návrh na usnesení

Stáří budov – v prvém desetiletí byly odstraňovány  většinou vady  způsobené nekvalitní prací –
v druhém desetiletí budou narůstat vady způsobené stárnutím materiálů
Představenstvo je vedeno snahou o předání majetku v co nejlepší kondici i po uplynutí dalších
deseti let, což si vyžádá zcela jistě vyšší akumulaci prostředků na údržbu.  

Odhad velkých oprav  jejichž řešení nás v budoucnu čeká.
Oprava fasád - řada domů podél Plzeňské ul. – potřeba realizace reálná – náklady několik mil. Kč
Oprava střech – postupné opravy dle vyvolaných potřeb – potřeba realizace reálná – náklady ve
statisících Kč
Rekonstrukce rozvodů - teplá a studená voda, topení, svislá a ležatá kanalizace rozvody el. energie
a STA -  potřeba realizace reálná – postupně ve statisících Kč
Venkovní rozvody teplé vody mezi objekty, ev. rozvody páry – potřeba realizace pravděpodobná
– náklady v desetitisících až statisících Kč
Rekonstrukce výměníkové stanice a osmi předávacích stanic – potřeba realizace reálná – postupně
až statisíce Kč
Opravy společných prostor realizace nutná – náklady postupně v desetitisících
Jak z přehledu vyplývá, budou se náklady na opravy v příštím desetiletí pohybovat v řádu milionů
Kč.

Fond oprav a jeho řešení do budoucna
Roční tvorba FO včetně podílu Města je zhruba 1 283 Tis. Kč
V roce 2014 - byla tvorba a čerpání fondu oprav BDML v rovnováze. Připočteme-li ještě podíl
Města,  pak  v mírném  přebytku,  což  nám  pro  budoucí  období  nezajistí  stabilitu  financování
velkých oprav.
V současné době činí úhrada do FO 3 Kč/m2 od BD a 4,20 Kč/m2 od Města, celkem 7,20 Kč/m2..
Ve srovnání s jinými srovnatelnými majiteli, pak je situace následující:
Nové objekty – kolem 10 Kč/m2, starší objekty  – 15-25 Kč/m2.
U starších objektů do jejichž kategorie se v příštím desetiletí dostaneme nejsou uvedené náklady
do FO způsobeny špatným hospodařením majitelů, nýbrž stárnutím objektů a následným nárůstem
nákladů na jejich údržbu.

Návrh opatření
Zvýšit měsíční příspěvek do FO o 2 Kč/m2 což znamená roční přínos 319 854,24 Kč.
Tyto  prostředky  by  byly  uloženy  na  zvláštním  analytickém  podúčtu  a  čerpány  pouze  na
vyjmenované velké opravy, eventuálně na opravy schválená členskou schůzí. Ostatní náklady na
údržbu a opravy by byly hrazeny ze stávajícího FO a jeho tvorby.

Návrh na usnesení
S platností od 01.05.2015 zvýšit příspěvky do FO o 2 Kč /m2. Prostředky budou uloženy na
zvláštním analytickém podúčtu a čerpány pouze na vyjmenované velké opravy, eventuálně
na opravy schválená členskou schůzí.


	Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, družstva, Nákladní 353, Mariánské Lázně, IČ: 25963643
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