
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 24. 9. 2019

Přítomni -  představenstvo:  Jiří Ďurčo – místopředseda představenstva
 Ing. Lucie Šimůnková – členka představenstva

Přítomni – hosté:             Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka

1.   Členská schůze BDML
Z důvodů odstoupení člena představenstva a člena kontrolní komise bude 
svolána členská schůze BDML. Představenstvo stanovilo termín ČS na 
24.9.2019 od 16.00 hod. v prostorech BISTRA CAFÉ ML. Představenstvo 
schvaluje pozvánku na ČS s těmito body programu:

1) Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti, volba 
předsedy schůze, volba zapisovatele schůze, volba ověřovatelů 
zápisuz ČS a volba volební komise (skrutátoři)

2) Schválení odměn členů představenstva a kontrolní komise
3) Schválení volebního řádu
4) Volba členů představenstva
5) Volba členů kontrolní komise
6) Závěr

Pozvánky budou odeslány nejpozději 8.9 2019.  Prezenci provede 
paní Josefiová, zahájení schůze, kontrolu usnášeníschopnosti a volbu 
předsedy schůze provede  p. Ďurčo. Představenstvo družstva 

  schvaluje návrh na předsedu schůze p. Ďurča, zapisovatele 
schůze paní  Josefiovou, ověřovatele zápisu ing. Špindlera a 
ing. Šimůnkovou,  předsedu volební komise ing. Vítka. Skrutátory 
ČS vybereme z přítomných členů družstva. 
ČS nebyla usnášeníschopná, představenstvo stanovuje termín náhradní 
členské schůze na 24.10.2019 od 16,00 hod. v BISTRU CAFÉ, Tepelská 
137/3, Mar. Lázně se stejným programem jednání jako na řádné ČS.

2.   Střešní okna Velux
Hotel servis nechal prověřit vlhkost v bytě paní xxxxxxxx -828 byt č.12. 
Pravděpodobně se jedná o vlhkost způsobenou netěsnícími střešními okny. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním prohlídky oken firmou Velux
a návrhem řešení netěsnosti oken.
Zástupce firmy Velux provedl kontrolu střešních oken ve výše uvedeném 
bytě a doporučil výměnu stávajících střešních oken za nová okna.  
Představenstvo souhlasí s výměnou dvou střešních oken za cenu dle nabídky 
41 150,- Kč. Výměnu provede smluvní partner firmy Velux, pan Kormančík. 
Paní Josefiová požádá Město ML o schválení výměny oken. 

  Usnesení ze dne 24.9.2019

       1.  Členská schůze BDML
ČS nebyla usnášeníschopná, představenstvo stanovuje termín náhradní 
členské schůze na 24.10.2019 od 16,00 hod. v BISTRU CAFÉ, Tepelská 
137/3, Mar. Lázně se stejným programem jednání jako na řádné ČS.



      2.   Hotel servis nechal prověřit vlhkost v bytě paní xxxxxxxx -828 byt č.12. 
Pravděpodobně se jedná o vlhkost způsobenou netěsnícími střešními okny. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním prohlídky oken firmou Velux
a návrhem řešení netěsnosti oken.
Zástupce firmy Velux provedl kontrolu střešních oken ve výše uvedeném 
bytě a doporučil výměnu stávajících střešních oken za nová okna.  
Představenstvo souhlasí s výměnou dvou střešních oken za cenu dle nabídky 
41 150,- Kč. Výměnu provede smluvní partner firmy Velux, pan Kormančík. 
Paní Josefiová požádá Město ML o schválení výměny oken. 

       3.  Termín další schůze představenstva je stanoven na 24.10.2019 po skončení 
náhradní ČS BDML. 

Zapsala: Josefiová Marcela

…................................................                      ................................................                        
            Jiří Ďurčo                                                                Ing. Lucie Šimůnková
 mísopředseda představenstva                         členka představenstva


