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

(dále jen BDML)

Termín konání: 30.5.2019
Místo konání:             BISTRO CAFĚ, Tepelská 137/3,  353 01 Mariánské Lázně
Začátek schůze: 16:00 hod.
Přítomni (hosté): za účetní kancelář- Ing. Otakar Born a paní Marcela Josefiová, 

za Hotel servis-pan Václav Soukup
Přítomni (představenstvo družstva):  Ing. Václav Svoboda, Jiří Ďurčo, Ing. Lucie Šimůnková
Přítomni (kontrolní komise): Milada Šimáčková
Přítomni (členové družstva): při zahájení náhradní členské schůze 32  členů družstva s hlasovacím
právem z celkového počtu 194     

Přílohy zápisu: pozvánka
prezenční listina
plné moci
zpráva představenstva, kontrolní komise
zpráva o roční účetní závěrce

1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
           Předseda představenstva BDML ing. Václav Svoboda přivítal v 16:05 přítomné členy 
           družstva a hosty. Konstatoval, že řádná členská schůze byla řádně svolána na 2.5.2019, 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 32 přítomných členů
        družstva dle prezenční listiny. Náhradní členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí.  

Dále požádal členskou schůzi (dále jen ČS) o volbu předsedy schůze, zapisovatele ČS,  
ověřovatelů zápisu a volbu volební komise (skrutátoři). 

a) volba předsedy schůze
Předseda  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 32 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 2.5.2019 od 16.00 hod.. 
Pozvánka  na  náhradní  členskou  schůzi  ze  dne  6.5.2019  byla  všem  členům  družstva  
doručena dne 12.5.2019 a zveřejněna na stránkách družstva www.bdml.cz dne 6.5.2019, 
tedy ve lhůtě nejméně 15 dní před konáním náhradní 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)  Volba členů kontrolní komise
           3)  Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce
           4)  Seznámení s roční účetní závěrkou družstva
           5)  Zpráva kontrolní komise
           6)  Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za kalendářní rok 2018
           7)  Závěr 

       
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 32 přítomných členů družstva, zdržel se nebo proti 0 členů družstva).

http://www.bdml.cz/
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c) volba ověřovatelů zápisu z ČS
Předseda schůze pokračoval v programu schůze volbou ověřovatelů zápisu z náhradní ČS.
Na  ověřovatele  zápisu  navrhl  paní  Šimáčkovou  Miladu  a  ing.  Vítka  Dušana.  Nikdo  z
přítomných jiný návrh nevznesl, proto dal hlasovat o navržených ověřovatelech zápisu.  
Výsledek:  Náhradní  členská  schůze  volí  ověřovatele  zápisu  z  ČS  –  paní  Miladu
Šimáčkovou a ing. Dušana Vítka (pro 32 přítomných členů družstva, zdrželi se nebo
proti 0 členů družstva).

       c) volba skrutátorů ČS
Předseda  schůze  navrhl  na  skrutátory  paní  Pekárovou Alenku a  paní  Vogelovou Lucii.
Nikdo  z přítomných jiný návrh nevznesl, proto dal hlasovat o navržených skrutátorech.  
Výsledek: Náhradní členská schůze volí  skrutátory ČS – paní Alenku Pekárovou a
paní  Lucii  Vogelovou  (pro  32  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, člen  
skrutátoři  paní  Alenka  Pekárová  a  paní  Lucie  Vogelová.  Nikdo  z  přítomných  jiný  
návrh nevznesl, proto dal hlasovat o navržené volební komisi. 

         Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje volební komisi ve složení – předseda
           Jiří Ďurčo,  člen paní Alenka Pekárova a paní Lucie Vogelová (pro 32  přítomných 

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

2. Volba členů kontrolní komise
              Předseda schůze předává slovo panu Ďurčovi. Ten informuje přítomné členy, že členka 

kontrolní komise paní Jana Fraas Volkmerová a ing. Petr Adam odstoupili z funkce z 
osobních důvodů, proto se na dnešní schůzi musí zvolit dva noví členové kontrolní komise.
Pan Ďurčo seznamuje přítomné členy s volebním řádem. Volba bude dle stanov čl. 18 ods. 
6 veřejná, hlasovat se bude aklamací – zvednutím ruky s drženým členským průkazem. 
Kandidáti na členy kontrolní komise s nejvyšším počtem hlasů se stávají s účinností od 
1.6.2019 členy kontrolní komise. Funkční období nových členů kontrolní komise končí 
24.5.2021. Zájem pracovat v kontrolní komisi projevil ing. Kamil Špindler a ing. Dušan 
Vítek. Nikdo jiný neprojevil zájem pracovat v kontrolní komisi BDML. Pan Ďurčo 
nechává hlasovat  o zvolení ing. Kamila Špindlera jako člena kontrolní komise. 
Výsledek: Náhradní členská schůze  volí za člena kontrolní komise ing Kamila 
Špindlera s účinností od 1.6.2019 do 24.5.2021  (pro 32  přítomných členů družstva, 
zdržel se 0 členů družstva, proti 0 členů  družstva).  
Dále nechává pan Ďurčo hlasovat o zvolení ing. Dušana Vítka jako člena kontrolní komise.
Výsledek: Náhradní členská schůze  volí za člena kontrolní komise ing Dušana Vítka
 s účinností od 1.6.2019 do 24.5.2021  (pro 31  přítomných členů družstva, 
zdržel se 1 člen družstva, proti 0 členů  družstva).  

3.  Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce
     Předseda schůze ing. Václav Svoboda přednesl zprávu představenstva o činnosti družstva

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

4. 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). 

5. Zpráva kontrolní komise
Předseda schůze Ing. Svoboda vyzval ing. Borna, aby přednesl zprávu kontrolní komise,  
neboť členka kontrolní komise paní Šimáčková je hlasově indisponována. Ing. Born 
přednesl zprávu kontrolní komise (viz příloha). Zároveň kontrolní komise doporučila 
schválení roční účetní závěrky družstva za rok 2018.
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      6. Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za kalendářní rok 2018
Předseda schůze ing. Svoboda seznámil přítomné členy s návrhem usnesení: Členská   

     schůze schvaluje účetní závěrku roku 2018. Předseda schůze dal o tomto návrhu usnesení 
      hlasovat. 

Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje  účetní závěrku Bytového družstva 
Mariánské Lázně roku 2018 (pro 32 členů, zdrželo se nebo proti 0 členů). 

 7. Závěr
    Na závěr ing. Svoboda děkuje přítomným členům družstva a hostům za účast na náhradní 

členské schůzi a prohlašuje náhradní členskou schůzi Bytového družstva Mariánské Lázně
v 16.45 hod. za ukončenou.

  

                 Usnesení z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, družstva, 
IČ 25963643, která se konala dne 30.5.2019:

1.   Náhradní členská schůze  volí za členy kontrolní komise ing. Kamila Špindlera a 
      ing. Dušana Vítka s účinností od 1.6.2019 do 24.5.2021

              2.    Náhradní členská schůze schvaluje  účetní závěrku Bytového družstva 
 Mariánské Lázně roku 2018. 

    V Mariánských Lázních dne 31.5.2019

   Zapisovatelka:                Předseda schůze

  ….......................................                 ….........................................
    Marcela Josefiová                Ing. Václav Svoboda                        

                  

Ověřovatelé zápisu:

          …………………….........             …...........................................
               Milada Šimáčková                 Ing. Dušan Vítek
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Zpráva o činnosti představenstva za rok 2018

Od poslední členské schůze konané dne 10. 5. 2018 se představenstvo družstva sešlo
na osmi řádných schůzích. Představenstvo se za účasti členů kontrolní komise na 
svých jednáních zabývalo mimo jiné těmito záležitostmi:

- dlouhodobým problémem, který řešíme průběžně prakticky od dostavění našich 
domů je zatékání do bytů nacházejících se pod lodžiemi, problém je v tom, že 
důvody zatékání se byt od bytu liší, někde jde o porušení izolace, jinde vzniká 
kondenzát, jinde je problém v nedostatečné údržbě podlahy lodžie, nebo v ucpání 
odtoku, navíc se problémy nevyskytují trvale a nejčastěji jen při shodě okolností a
„příhodných“ klimatických podmínek, proto se řešení vleče, proto žádáme 
všechny zasažené o trpělivost a spolupráci při řešení, zejména pak o okamžité 
nahlášení průsaků, aby mohla firma Hotel servis ihned započít s odhalováním 
příčin zatečení,

- naši žádost o prořez větví stromů ze strany Kubelíkovy ulice tentokrát město ML 
zamítlo s tím, že prořez byl proveden v nedávné době a z finančních a pěstebních 
důvodů ořez proveden nebude,

- byla schválena směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR,
- opět jsme řešili několik stížností na mezilidské vztahy (např. nezamykání domu, 

dělání nepořádku, větrání v zimě, štěkání a pobíhání psů, hlučnost, zápach kouře 
z cigaret a další), k řešení těchto problémů nemáme kompetence a stěžovatele 
odkazujeme na přestupkovou komisi právního odboru města ML,

- vedli jsme postupně jednání s Raiffeisenbankou, Moneta Bankou a Privat Bankou
ve věci dalšího rozdělení depozit, které má družstvo uloženo v bankách tak, aby 
byla pojištěna maximální výše našich vkladů, nakonec jsme uzavřeli novou 
smlouvu s Moneta Money Bankou; aktuálně tak máme 2.538.766,- Kč uloženo 
v Raiffesenbank Volksbank, 2.500.000,- Kč v J&T bance, 2.500.000,- Kč 
v Moneta Money Bank a 4.145.000,- Kč v ČSOB, kde máme veden i běžný účet,

- ke dni 11. 3. 2018 odstoupil z funkce člena kontrolní komise pan Ing. Adam,  
dnes tedy budeme volit dva nové členy KK,

- na bytě č. 4 v domě 835/1 vznikl po úmrtí člena družstva dluh ve výši 32 tis. Kč, 
byla podána žaloba na dědice, příslušný soud rozhodl o přerušení tohoto řízení do
doby skončení dědického řízení, případ bohužel není uzavřen, jeho řešení však 
nemůžeme ovlivnit, proto ho monitorujeme a za rok 2018 jsme vyčíslili přírůstek 
dluhu a na tuto částku jsme podali další žalobu,

- dále vymáháme pohledávku ve výši 26 tis. za bývalým nájemníkem 
bezbariérového bytu, příslušný soud předal žalobu občanskému soudu k vydání 
rozsudku bez nařízení jednání, zde však pouze vymáháme tento dluh za Město 
ML, neboť dluh vznikl městu, ne družstvu, probíhá exekuce

- v pátém podlaží domu 822 /14 byly provedeny opravy malby ve společných 
prostorech po zatečení střešním oknem, ve stejném vchodu byla na jaře 2019 
provedena oprava izolačních vrstev v půdních prostorech,

- v posledních letech se zvýšila četnost poruch vodorovného pozinkového potrubí 
se studenou vodou, kdy evidujeme již cca 20 poruch závad; problém bylo třeba 
řešit i z hlediska požárních předpisů, neboť původně kovové potrubí, které 
podléhalo korozi, jsme se rozhodli zaměnit za plastové, které nekoroduje; dle 
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vyjádření znalce v oboru požární ochrany je tato výměna možná, proto jsme 
pověřili Hotel servis provedením výběrového řízení a vybrali 2 firmy, jejichž 
nabídky byly podobné a započali jsme s postupnou realizací (náklady na 1 vchod 
jsou cca 45 tis. Kč), v této době je výměna dokončena ve vchodech 833, 819, 830 
a 828; v rámci výměny potrubí jsou měněny i kulové ventily na stoupacím 
potrubí, prioritu určuje firma Hotel servis dle stavu potrubí,

- vzhledem k opakujícím se stížnostem na funkčnost zvonků a domácích telefonů 
jsme schválili opravy, které realizovala firma G. P. Metronet, celkové náklady 
byly 42 tis. Kč,

- opět jsme řešili problém nepořádku ve společných prostorech, kdy je v nich 
družstevníky skladován starý nábytek, pneumatiky apod.; bohužel často se stává, 
že tam tyto předměty zanechali nájemníci, kteří se již odstěhovali, ale i jinak je 
zjišťování původců tohoto odpadu složité, takže to řešíme vždy stejně: 
upozorníme nájemníky v příslušném vchodu, že pokud předměty nebudou do 
daného data odklizeny, budeme je považovat za odpad a odvezeme je na skládku,

- byla provedena prohlídka požární ochrany, na základě zjištěného stavu je nutné 
označit přístupy k hlavním uzávěrům vody a do jednotlivých vchodů umístit 
domovní pravidla požární ochrany, zajištěním těchto úkolů byl pověřen Hotel 
servis, 

- na závěr ještě dvě provozní upozornění – opakovaně se stalo, že družstevníkům 
praskly tlakové hadice u vodovodů a toalet, obzvlášť pokud s nimi budete 
manipulovat, v následujících dnech je překontrolujte, při odjezdu na delší dobu 
doporučujeme uzavřít hlavní přívod vody; s tím souvisí i druhé upozornění ať čas 
od času zkontrolujete hlavní uzávěry studené a teplé vody (zavřete je a znovu 
otevřete).

Představenstvo BDML
4. 4. 2019

Po sestavení této zprávy jsme byli dotázáni skupinou družstevníků na zůstatek 
peněžních prostředků na účtu družstva k 31. 12. 2018 a na jejich rozdělení na účty 
v bankách. K těmto dotazům uvádíme, že na účtech družstva bylo k 31. 12. 2018 
uloženo 11.438.031,- Kč. Rozděleny byly takto: 2.500.000,- Kč na jednom účtu 
v J&T; 2.538.766,- Kč na dvou účtech v Raiffeisenbank Volksbank a 6.399.265,- 
Kč bylo na dvou účtech v ČSOB. Na veškeré výdaje i příjmy, včetně plateb záloh na
další členský vklad, používáme jeden běžný účet, který je veden u ČSOB. Jinak než 
na bankovních účtech, tedy např. v podílových fondech, nebo dluhopisech družstvo 
žádné peněžní prostředky uloženo nemělo a nemá. 



6

Zpráva hospodaření družstva za rok 2018 - v tis Kč                                   M. 
Lázně 2.5.2019

sestavil: ing.Born
Účetní závěrka

Družstvo má vlastní kapitál k 31.12.2018 ve výši 137 605 tis Kč
z toho - bylo použito na úhradu výstavby domů                           136 485 tis Kč
           - rozdíl je používán  pro chod družstva             1 120 tis Kč
      
Družstvo má také cizí kapitál - dlouhodobé cizí peněžní zdroje,

b) tj z přijatých záloh na opravy od členů družstva, přijatými zálohami na 
budoucí další členský vklad a odkup pozemků a podílu vlastnictví na domech 
od Města ML,  celkem k 31.12.2018 evidujeme 7332 tis Kč

c)  přijatých záloh na opravy od spoluvlastníka Města Mariánské Lázně, celkem 
evidujeme k 31.12.2018 částku        2645 tis Kč

d) Dlouhodobé cizí zdroje družstva činí celkem                        9977 tis Kč

Součet volného vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů  11 097 tis Kč

           - na bankovních účtech evidujeme                                        11.442 tis Kč
           - saldo krátkodobých pohledávek a závazků                         -   345 tis Kč
           

V 2018 družstvo vybralo na zálohách na nájemné 908 tis Kč, Z vybraných peněz  
bylo využito jako nájemné 803 tis. Kč. Rozdíl nespotřebovaného zůstatku záloh na 
nájemné 105 tis Kč byl k 31.12. převeden na účet tzv. fondu oprav.

Dlouhodobé zálohy na opravy
zálohy k 1.1.                                              3 868 tis Kč
přírůstek záloh  dle předpisů v roce             800 tis Kč
přírůstek záloh z nespotřebovaného zůstatku záloh na nájemné 105  tis Kč
čerpání záloh na opravy a služby v roce                                        - 334  tis Kč
stav dlouhodobých záloh na opravy k 31.12.         4 439  tis Kč

Další členský vklad - tvorba záloh na úhradu dalšího čl. Vkladu
zálohy k 1.1.          1 613 tis Kč
přírůstek dle předpisů v roce               1 280 tis Kč
zálohy k 31.12          2 893 tis Kč

Hospodaření družstva je vyrovnané i v oblasti ekonomické činnosti  – služeb správy 
pro město, které se týkají bytových domů na ul Fr. Kafky, které má město ve 
spoluvlastnictví s družstvem. Vyrovnané hospodaření vychází z dodržování postupů
účtování bytového družstva  v oblasti ekonomické činnosti z dodržování smlouvy s 
Městem Mariánské Lázně. Výsledek hospodaření za rok 2018 je nulový.
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2. Opravy v roce 2018 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.

rok 2018 rok 2017
---------------------------------------

k 1.1. mělo na zálohách         2264             1874
- příjem v běžné roce od města   804   804
- výdej z fondu města v běžném roce   - 424    - 414
k 31.12 má na zálohách 2644              2264 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.

3. Zhodnocení
Družstvo má dosud stabilizované hospodaření. Dobrý stav hospodaření je zásluhou  
v případě našeho družstva  dobrou platební morálkou členů družstva. Družstvo má 
jen dlužníka, který zemřel v roce 2016 a pohledávka družstva 84 tis Kč vedená ke 
konci dubna 2019 stále narůstá a je postupně soudně vymáhána. 

Navrhujeme přijmout usnesení členské schůze.
Členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2018.
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Zpráva kontrolní komise Bytového družstva Mariánské Lázně pro
členskou schůzi v roce 2019

Kontrolní komise předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti.

Kontrolní komise  po celý rok průběžně sledovala a kontrolovala činnost 
představenstva družstva a smluvních partnerů  družstva, kteří zajišťují dle 
uzavřených smluv správu a údržbu domů na ulici Fr. Kafky. 

Členové kontrolní komise za pravidelně zúčastňují schůzí představenstva družstva a 
tudíž mohou čestně prohlásit, že neshledali žádné nedostatky v činnosti 
představenstva družstva nebo jeho smluvních partnerů.

Revidovali jsme také účetní závěrku za uplynulý rok 2018 a tuto doporučujeme 
členské schůzi ke schválení.

V průběhu roku odstoupila z členství v kontrolní komisi paní Jana Fraas 
Volkmerová a pan ing. Petr Adam. 

V Mariánských Lázních 2.5.2019

Za kontrolní komisi

…......................................................
Milada Šimáčková
     členka KK


	Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, Nákladní 353, Mariánské Lázně, IČ: 25963643
	Termín konání: 30.5.2019
	Místo konání: BISTRO CAFĚ, Tepelská 137/3, 353 01 Mariánské Lázně
	Začátek schůze: 16:00 hod.
	Přítomni (hosté): za účetní kancelář- Ing. Otakar Born a paní Marcela Josefiová,
	Přítomni (členové družstva): při zahájení náhradní členské schůze 32 členů družstva s hlasovacím právem z celkového počtu 194

