
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 6.6.2019

Přítomni -  představenstvo:  Ing. Václav Svoboda – předseda představenstva
 Ing. Lucie Šimůnková – členka představenstva

Přítomni – hosté:             Ing. Otakar Born - správce nemovitostí
Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka
Václav Soukup – Hotel servis
Milada Šimáčková – členka KK
Ing. Kamil Špindler – předseda KK

Omluveni: Jiří Ďurčo – místopředseda představenstva

Kontrola plnění usnesení ze dne 2.5.2019

1. Na bytě č.4 v domě 835/1 je po úmrtí pana xxxxxxxxx (zemřel 16.6.2016) 
závazek ke dni 31.1.2019 ve výši 76 361,36 Kč. Dědické řízení dosud není 
skončeno, proto představenstvo pověřilo  Judr. Jiráska zastupováním BDML 
ve věci vymáhání pohledávky po zemřelém panu xxxxxxxxxxx. Dne 
7.12.2017 byla podána žaloba na dědice po zemřelém xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Okresní soud v Chebu usnesením rozhodl, že se řízení přerušuje do doby 
pravomocného skončení řízení ve věci dědictví. V lednu 2019 byl rozšířen 
žalobní návrh o dluhy splatné do 31.1.2019. Trvá.

2. Pan Soukup informuje o špatném technickém stavu ležatých rozvodů studené
vody vedených v pozinkovém potrubí v domech.  Hotel servis nechal 
zpracovat požární posudek k instalaci požárního vodovodu z hořlavých hmot.
Dle tohoto posudku je možné provést instalaci požárního vodovodu v 
bytových domech Fr. Kafky z hořlavých materiálů. Hotel servis předložil 3 
nabídky firem na výměnu ležatých rozvodů vody – firmy GasPro ML, firmy 
Pavel Krofta Stará Voda a firmy Fučík, ML. Představenstvo vybralo pro 
výměnu potrubí cenově srovnatelné nabídky firem GasPro a Krofta, cena za 
jeden vchod je cca 45 000,- Kč . Výměna bude probíhat postupně dle 
vytíženosti firem, prioritu bude určovat Hotel servis dle stavu potrubí. V 
rámci výměny potrubí se mění i kulové ventily na stoupacím potrubí.Výměna
byla provedena ve vchodech 819, 828, 830 a 833. Trvá.

3. Představenstvo projednalo roční účetní závěrku BDML za rok 2018. Závěrku
předloží na ČS  ke schválení. Splněno.

4. Představenstvo stanovilo termín členské schůze BDML na 2.5.2019 od 16,00 
hod. Schůze se bude konat v prostorech BISTRA CAFÉ, Tepelská 137/3, 
ML. Představenstvo družstva schvaluje pozvánku na ČS s těmito body 
programu:

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

Pozvánky budou odeslány nejpozději 15.4 2019.  Prezenci provede 



paní Josefiová, zahájení schůze, kontrolu usnášeníschopnosti a volbu 
předsedy schůze provede  ing. Svoboda. Představenstvo družstva 

  schvaluje návrh na předsedu schůze ing. Svobodu, zapisovatele 
schůze paní  Josefiovou, ověřovatele zápisu paní  Šimáčkovou a 
ing. Šimůnkovou,  předsedu volební komise pana Ďurču. Skrutátory 
ČS vybereme z přítomných členů družstva. Představenstvo 

  schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce, 
přednese ji ing. Svoboda. ČS nebyla usnášeníschopná, představenstvo 
stanovuje termín náhradní členské schůze na 30.5.12019 od 16,00 
hod. v BISTRU CAFÉ, Tepelská 137/3, Mar. Lázně se stejným 
programem jednání jako na řádné ČS. Splněno.

5. Ing. Petr Adam oznámil odstoupení z funkce člena kontrolní komise ke dni 
11.3.2019. Představenstvo bere oznámení na vědomí. Nový člen kontrolní 
komise bude dle ZOK zvolen na nejbližší členské schůzi BDML. Splněno

6. Hotel servis nechal po schválení představenstvem provést roční 
prohlídku požární ochrany. Dle zjištěných skutečností je nutné označit  
přístup k hlavnímu uzávěru požární vody a do jednotlivých vchodů 
umístit domovní pravidla požární ochrany. Představenstvo pověřuje 
Hotel servis zajištěním doplnění výše uvedených nedostatků. Splněno.

7. V domě 826 byl zjištěn neoprávněný odběr el.společných prostor v sušárně 
domu. Majitel elektrických spotřebičů bude vyzván k odstranění těchto 
spotřebičů a k zpřístupnění sušárny všem obyvatelům domu. Majitel 
elektrických spotřebičů žádá představenstvo, zda by mohl platit roční 
paušální poměrnou částku za odběr elektřiny v sušárně. Představenstvo 
nesouhlasí s úhradou paušální částky za odběr elektřiny a upozorňuje, že 
uvedený prostor je společný pro všechny nájemníky domu. Splněno.

8. Pan xxxxxxx, dům 832 byt č.3, žádá o schválení úpravy rozvodů elektřiny v 
kuchyni (zásuvky, vypínače) a o schválení posunu odpadu a přívodu vody z 
důvodu instalace nové kuchyňské linky. Představenstvo souhlasí s  
popsanými úpravami  za podmínek:

- úpravy provede odborná firma
- náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj. pan xxxxxxx.

 Pan xxxxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele domu vyvěšením na
nástěnku. Splněno.

                              9.   Paní xxxxxxxxx opět žádá o odstranění zatékání z bytu č. 8. 
 Představenstvo bere na vědomí informaci pana Soukupa, že tento 
problém řeší již delší dobu a paní xxxxxxxxx je o postupu řešení 
informována. Další schůzka ohledně zjištění příčiny zatékání a 
stanovení dalšího postupu odstranění závady  je naplánována na úterý 
7.5.2019 v bytě manželů xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxx. Schůzka proběhla, 

je přislíbena oprava firmou NELBYS do 30.6.2019. 

2.   Žádost o zvýšení ceny za účetnictví
Ing. Born žádá z důvodů nárustů nákladů představenstvo o zvýšení ceny za 
práce související s činností správce. Cena se měnila od roku 2005 pouze o 
roční inflaci. Ing. Born navrhuje zvýšení za správu bytů a nebytů -celkem 218
jednotek ze současných 133,40 Kč jednotku/měsíc + DPH na 145,- Kč za 
jednotku a měsíc + DPH. Dále navrhuje zvýšení za vedení agendy 
představenstva ze současných 5 792,- Kč + DPH na 6 500,- Kč + DPH. 
Celková cena faktury je nyní 42 196,57 Kč včetně DPH, po zvýšení by byla 
46 113,10 Kč včetně DPH.
Představenstvo s navrženým zvýšením souhlasí od 1.7.2019.



3.   Žádost o zvýšení ceny -Hotel servis 
Pan Soukup žádá z důvodu nárůstů nákladů představenstvo o zvýšení ceny za 
obstarávání služeb k zajištění technické a technologické údržby obytných 
domů.  Cena se měnila od roku 2010 pouze o roční inflaci. Pan Soukup 
navrhuje zvýšení paušální měsíční úplaty ze současných 16 329,- Kč/měsíčně 
+ DPH na 17 500,- Kč/měsíčně + DPH a zvýšení částky za obsluhu 
výměníkové stanice a předávacích stanic ze současných 15 347,- Kč/měsíčně 
+ DPH na 16 500,- Kč/měsíčně + DPH. Celková cena faktury je nyní 38 328,-
Kč včetně DPH, po zvýšení by byla 41 140,- Kč včetně DPH. 
Představenstvo s navrženým zvýšením souhlasí od 1.7.2019.

Usnesení ze dne 6.6.2019

1. Na bytě č.4 v domě 835/1 je po úmrtí pana xxxxxxxxx (zemřel 16.6.2016) 
závazek ke dni 31.1.2019 ve výši 76 361,36 Kč. Dědické řízení dosud není 
skončeno, proto představenstvo pověřilo  Judr. Jiráska zastupováním BDML 
ve věci vymáhání pohledávky po zemřelém panu xxxxxxxxxxx. Dne 
7.12.2017 byla podána žaloba na dědice po zemřelém xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Okresní soud v Chebu usnesením rozhodl, že se řízení přerušuje do doby 
pravomocného skončení řízení ve věci dědictví. V lednu 2019 byl rozšířen 
žalobní návrh o dluhy splatné do 31.1.2019. Trvá.

2. Pan Soukup informuje o špatném technickém stavu ležatých rozvodů studené
vody vedených v pozinkovém potrubí v domech.  Hotel servis nechal 
zpracovat požární posudek k instalaci požárního vodovodu z hořlavých hmot.
Dle tohoto posudku je možné provést instalaci požárního vodovodu v 
bytových domech Fr. Kafky z hořlavých materiálů. Hotel servis předložil 3 
nabídky firem na výměnu ležatých rozvodů vody – firmy GasPro ML, firmy 
Pavel Krofta Stará Voda a firmy Fučík, ML. Představenstvo vybralo pro 
výměnu potrubí cenově srovnatelné nabídky firem GasPro a Krofta, cena za 
jeden vchod je cca 45 000,- Kč . Výměna bude probíhat postupně dle 
vytíženosti firem, prioritu bude určovat Hotel servis dle stavu potrubí. V 
rámci výměny potrubí se mění i kulové ventily na stoupacím potrubí.Výměna
byla provedena ve vchodech 819, 828, 830 a 833. Trvá.

3. Hotel servis nechal po schválení představenstvem provést roční 
prohlídku požární ochrany. Dle zjištěných skutečností je nutné označit přístup
k hlavnímu uzávěru požární vody a do jednotlivých vchodů umístit domovní 
pravidla požární ochrany. Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním 
doplnění výše uvedených nedostatků. Splněno.

4. V domě 826 byl zjištěn neoprávněný odběr el.společných prostor v sušárně 
domu. Majitel elektrických spotřebičů bude vyzván k odstranění těchto 
spotřebičů a k zpřístupnění sušárny všem obyvatelům domu. Majitel 
elektrických spotřebičů žádá představenstvo, zda by mohl platit roční 
paušální poměrnou částku za odběr elektřiny v sušárně. Představenstvo 
nesouhlasí s úhradou paušální částky za odběr elektřiny a upozorňuje, že 
uvedený prostor je společný pro všechny nájemníky domu. Splněno.

5. Paní xxxxxxxxx opět žádá o odstranění zatékání z bytu č. 8. Představenstvo 
bere na vědomí informaci pana Soukupa, že tento problém řeší již delší 
dobu a paní xxxxxxxxx je o postupu řešení informována. Další schůzka 
ohledně zjištění příčiny zatékání a stanovení dalšího postupu odstranění 
závady  je naplánována na úterý 7.5.2019 v bytě manželů xxxxxxxxxxx a 
paní xxxxxxxx. Schůzka proběhla, je přislíbena oprava firmou NELBYS do 
30.6.2019. 

6. Ing. Born žádá z důvodů nárustů nákladů představenstvo o zvýšení ceny za 
práce související s činností správce. Cena se měnila od roku 2005 pouze o 



roční inflaci. Ing. Born navrhuje zvýšení za správu bytů a nebytů -celkem 
218 jednotek ze současných 133,40 Kč jednotku/měsíc + DPH na 145,- Kč za
jednotku a měsíc + DPH. Dále navrhuje zvýšení za vedení agendy 
představenstva ze současných 5 792,- Kč + DPH na 6 500,- Kč + DPH. 
Celková cena faktury je nyní 42 196,57 Kč včetně DPH, po zvýšení by byla 
46 113,10 Kč včetně DPH.
Představenstvo s navrženým zvýšením souhlasí od 1.7.2019.

7. Pan Soukup žádá z důvodu nárůstů nákladů představenstvo o zvýšení ceny za
obstarávání služeb k zajištění technické a technologické údržby obytných 
domů.  Cena se měnila od roku 2010 pouze o roční inflaci. Pan Soukup 
navrhuje zvýšení paušální měsíční úplaty ze současných 16 329,- Kč/měsíčně
+ DPH na 17 500,- Kč/měsíčně + DPH a zvýšení částky za obsluhu 
výměníkové stanice a předávacích stanic ze současných 15 347,- Kč/měsíčně 
+ DPH na 16 500,- Kč/měsíčně + DPH. Celková cena faktury je nyní 38 
328,- Kč včetně DPH, po zvýšení by byla 41 140,- Kč včetně DPH. 
Představenstvo s navrženým zvýšením souhlasí od 1.7.2019.

8. Termín další schůze představenstva je stanoven na 29.8.2019 od 16,00 hod.  
v sídle družstva. 

Zapsala: Josefiová Marcela

…................................................                                  ................................................                          
    Ing. Václav Svoboda                                                   Ing. Lucie Šimůnková
 předseda představenstva                     členka představenstva


