
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 6. 2. 2020

Přítomni -  představenstvo:  Ing. Daniel Měrka – předseda představenstva
 Jiří Ďurčo – místopředseda představenstva

Přítomni – hosté:             Ing. Kamil Špindler – předseda KK
Ing. Dušan Vítek – člen KK

            Miroslav Pernica – člen KK
Ing. Otakar Born – správce nemovitostí
Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka

            Václav Soukup – Hotel servis
Omluveni:                               Ing. Lucie Šimůnková – členka představenstva

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 6.2.2020
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. 
      Představenstvo pověřuje správce nemovitosti oslovít advokáty, 
      kteří řeší dědické řízení po panu xxxxxxxxxx, kdy budou dluhy 
      zaplaceny. Dle sdělení advokátů byl uzavřen soudní smír a byl 
      určen jediný dědic po zesnulám. Nyní bude pokračováno v 
      soudním řízení před notářem. 
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, 833 a 823. V týdnu od
10.2.2020 bude probíhat výměna potrubí ve vchodech 824 a 825. 
Potrubí ve vchodech 824, 825 vyměněno, zbývají dodělat 
sádrokartonářské práce. 

3. Představenstvo bere na vědomí povinnost zápisu skutečného 
majitele do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu. 
Skutečný majitel bude zapsán po ČS BDML po zvolení nového 
člena představenstva. Jakmile bude zapsán předseda 
představenstva ing. Měrka do obchodního rejstříku Krajského 
soudu v Plzni, bude objednán zápis skutečných majitelů u JUDr. 
Jiráska. Zápis objednán. Zápis proveden, splněno. 

4. Na náhradní ČS byl vznešen požadavek na uzamčení kójí s 



kontejnery na smíšený odpad.  Přístřešky jsou majetkem Města 
ML, představenstvo požádá Město ML o osazení uzamykatelných 
vrat na kóje s kontejnery. Město osazení uzamykatelných  vrat na 
kóje s kontejnery na směsný odpad odmítlo, neboť tato položka 
není zahrnuta v rozpočtu na rok 2020. Představenstvo nechá na 
ČS BDMLv roce 2020 hlasovat o montáži  uzamykání vrat kójí v 
majetku Města ML.V červnu požádá představenstvo dopisem 
Město ML o zařazení nákladů na uzamčení kójí do rozpočtu na 
rok 2021. Trvá

5. Na náhradní členské schůzi byl vznešen požadavek na oplocení 
hriště kolem dětského kolotoče. Pan Durčo prověří možnost 
oplocení na příslušném odboru Města ML. Pan Ďurčo informuje, 
že představenstvo BDML má požadavek zaslat na odbor životního
prostředí Města ML.  Dopis odeslán, čekáme na odpověď. Město 
ML odpovědělo, že není ve finančních možnostech města toto 
oplocení realizovat – příloha zápisu. V červnu požádá 
představenstvo dopisem Město ML o zařazení nákladů na 
oplocení hřiště kolem dětského kolotoče do rozpočtu na rok 2021.
Trvá

6. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 834/3, byt č.6, nahlásila opadanou 
omítku na zdi v pokoji u balkónových dveří. Představenstvo bere 
informaci na vědomí, oprava bude provedena do konce června  
2020 dle kapacit stavebních firem. Trvá

7. Pan xxxxxxx, byt č.9, 816/2  nahlásil mokré stěny v bytě a špatný 
stav střešních oken. Představenstvo závadu bere na vědomí, v 
jarních měsících bude objednána prohlídka střechy odbornou 
firmou. Střešní okna – pan xxxxxxx si již na stav střešních oken 
stěžoval v roce 2016. Dne 16.11 2016 mu byla poslána informace 
o správném užívání bytu pro zamezení kondenzace vlhkosti na 
oknech a posudek zástupce firmy Velux k užívání a opravě 
střešních oken. Oprava vnitřní části oken (nalakování) je drobná 
oprava, kterou si nájemníci hradí sami. Pan xxxxxxx byl osobně 
přítomen na jednání představenstva, aby objasnil problém s 
vlhkostí v bytě. Představenstvo pro další postup nechá 
prohlédnout půdu nad bytem a v jarních měsících střechu a střešní
okna odborníkem. Byla provedena prohlídka půdy a střechy nad 
bytem. Půda je v pořádku, na střeše byla nalezena závada, která 
bude opravena za vhodných klimatických podmínek.  
Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním opravy oken bez 
jejich výměny. Návod na údržbu vnitřní části oken je na stránkách
www.bdml.cz . Opravy a údržba vnitřní části oken jsou povinností
nájemníků bytů. 

8. V domě 825 nefungují zvonky a domácí telefony. Firma GP 
Metronet se snažila sehnat náhradní díly, bohužel již neexistují. 
Pan Soukup předložil nabídku firmy GP Metronet na digitální 
variantu zvonkového systému značky Tesla. Cena za modul, 
domácí telefony a instalaci je 22 344,50 Kč včetně DPH. 
Představenstvo s instalací digitální varianty zvonků souhlasí, 
požádáme Město ML o souhlas. Město s opravou souhlasí. 
Zvonky opraveny. Splněno. 

9. Manželé xxxxxxxx, 818/6, byt č.11 žádají o schválení 
rekonstrukce   bytu – výměna WC, vany a nové dlažby a obklady. 
Představenstvo s rekonstrukcí v uvedeném rozsahu souhlasí za 
podmínek:  - úpravy provede odborná firma

http://www.bdml.cz/


  - náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj. 
         manželé xxxxxxxx

    manželé xxxxxxxx budou informovat o termínu prací    
obyvatele domu vyvěšením na nástěnku.

      Manželé xxxxxxxx byli informováni. Splněno. 
10. Představenstvo objedná právní pomoc na výklad čl. 27 Stanov  

          BDML – změna Stanov pro možnost dřívějšího převodu majetku
            Města ML než po 20 letech. Trvá.

11. Paní xxxxxxxxxxx, 817/4, byt č.2 žádá o souhlas s výměnou  
          vchodových dveří do bytu včetně zárubně. Představenstvo s 
            výměnou souhlasí za podmínek: 

- výměnu provede odborná firma
          - náklady spojené s výměnou uhradí nájemce, tj. paní 

  xxxxxxxxxxx
- paní xxxxxxxxxxx bude informovat o termínu prací 

              obyvatele domu vyvěšením na nástěnku
- paní xxxxxxxxxxx před výměnou dveří předloží   

         představenstvu dokumentaci barevného řešení dveří a 
   zárubní – nutná podobnost s  ostatními dveřmi v bytech. 

                  Paní xxxxxxxxxxx byla informována, až bude mít dveře vybrané, 
      předloží barevnost ke schválení představenstvu
12. Paní xxxxxxxx, byt č.12, 828/15 žádá o výměnu střešního okna v 

            koupelně. Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním opravy 
            okna bez jeho výměny. Trvá

2.   Odborné zkoušky výtahů
      Pan Soukup seznámil přítomné se 6 protokoly odborných zkoušek 
      výtahů ze dne 26.2.2020. Představenstvo schvaluje výměnu 
      hydraulického oleje v 6 výtazích. 

3.   Úklid společných prostor
      Paní Kunstová žádá o příplatek za úklid společných prostor po 
      řemeslnících, kteří mění ležaté rozvody vody. Představenstvo 
      souhlasí s proplacením mimořádných úklidů po řemeslnících ve 
      výši 500,- Kč za vchod. Bylo provedena výměna v sedmi 
      vchodech, paní Kunstové bude na základě faktury proplaceno
      3 500,- Kč. 

4.   Závěrka za rok 2019
     Představenstvo souhlasí se závěrkou bytového družstva za rok 

          2019 předloženou smluvním daňovým poradcem. 

5.   Finanční prostčedky BDML              
     Ing. Born informuje přítomné o finančních prostředcích BDML. 
     Na termínovaných vkladech jsou uložené peníze takto:

-   termínovaný vklad RB na 2 roky – 1 543 457,- Kč
- termínovaný vklad RB na 4 roky – 1 009 018,- Kč
- termínovaný vklad JT Bank na 2 roky – 2 500 000,- Kč
- termínovaný vklad Moneta bank na rok – 2 500 000,- Kč

     Na spořícím účtu u ČSOB je 1 766 000,- Kč a na běžném účtu u 
     ČSOB je 4 300 000,- Kč
     Termínovaný vklad RB na 2 roky končí 25.4.2020. Představenstvo 
     souhlasí s prolognací termínovaného vkladu  na 2 roky ve výši 
     1 500 000,- Kč.



     Termínovaný vklad u Moneta bank na 1 rok končí 11.5.2020. 
     Představenstvo souhlasí s prolognací termínovaného vkladu na 2 
     roky ve výši 2 500 000,- Kč.
     Představenstvo pověřuje ing. Borna předložením nabídek na 
     termínovaný vklad na 2 roky u České spořitelny a Komerční 
     banky. Na tyto termínované vklady budou rozděleny peníze z účtů 
     v ČSOB. 

6.   Členská schůze BDML     
     Představenstvo stanovilo termín členské schůze BDML na 
     5.5.2020 od 16,00 hod. Pozvánky a program jednání budou 
     schváleny na příští schůzi představenstva. 

Usnesení ze dne 5.3.2020

       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. 

            Představenstvo pověřuje správce nemovitosti oslovít advokáty, kteří řeší 
dědické řízení po panu xxxxxxxxxx, kdy budou dluhy zaplaceny. Dle sdělení 

            advokátů byl uzavřen soudní smír a byl určen jediný dědic po zesnulám. Nyní
bude pokračováno v soudním řízení před notářem. 

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, 833 a 823. V týdnu od 10.2.2020 
bude probíhat výměna potrubí ve vchodech 824 a 825. Potrubí ve vchodech 
824, 825 vyměněno, zbývají dodělat sádrokartonářské práce.

3. Na náhradní ČS byl vznešen požadavek na uzamčení kójí s kontejnery na 
smíšený odpad.  Přístřešky jsou majetkem Města ML, představenstvo požádá 
Město ML o osazení uzamykatelných vrat na kóje s kontejnery. Město 
osazení uzamykatelných  vrat na kóje s kontejnery na směsný odpad odmítlo,
neboť tato položka není zahrnuta v rozpočtu na rok 2020. Představenstvo 
nechá na ČS BDMLv roce 2020 hlasovat o montáži  uzamykání vrat kójí v 
majetku Města ML.V červnu požádá představenstvo dopisem Město ML o 
zařazení nákladů na uzamčení kójí do rozpočtu na rok 2021. Trvá

4. Na náhradní členské schůzi byl vznešen požadavek na oplocení hriště kolem 
dětského kolotoče. Pan Durčo prověří možnost oplocení na příslušném 
odboru Města ML. Pan Ďurčo informuje, že představenstvo BDML má 
požadavek zaslat na odbor životního prostředí Města ML.  Dopis odeslán, 
čekáme na odpověď. Město ML odpovědělo, že není ve finančních 



možnostech města toto oplocení realizovat – příloha zápisu. V červnu požádá
představenstvo dopisem Město ML o zařazení nákladů na oplocení hřiště 
kolem dětského kolotoče do rozpočtu na rok 2021. Trvá

5. Pan xxxxxxx, byt č.9, 816/2  nahlásil mokré stěny v bytě a špatný stav 
střešních oken. Představenstvo závadu bere na vědomí, v jarních měsících 
bude objednána prohlídka střechy odbornou firmou. Střešní okna – pan 
xxxxxxx si již na stav střešních oken stěžoval v roce 2016. Dne 16.11 2016 
mu byla poslána informace o správném užívání bytu pro zamezení 
kondenzace vlhkosti na oknech a posudek zástupce firmy Velux k užívání a 
opravě střešních oken. Oprava vnitřní části oken (nalakování) je drobná 
oprava, kterou si nájemníci hradí sami. Pan xxxxxxx byl osobně přítomen na 
jednání představenstva, aby objasnil problém s vlhkostí v bytě. 
Představenstvo pro další postup nechá prohlédnout půdu nad bytem a v 
jarních měsících střechu a střešní okna odborníkem. Byla provedena 
prohlídka půdy a střechy nad bytem. Půda je v pořádku, na střeše byla 
nalezena závada, která bude opravena za vhodných klimatických podmínek. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním opravy oken bez jejich 
výměny. Návod na údržbu vnitřní části oken je na stránkách www.bdml.cz . 
Opravy a údržba vnitřní části oken jsou povinností nájemníků bytů. 

6. Představenstvo objedná právní pomoc na výklad čl. 27 Stanov BDML – 
změna Stanov pro možnost dřívějšího převodu majetku Města ML než po 20 
letech. Trvá.

7. Paní xxxxxxxxxxx, 817/4, byt č.2 žádá o souhlas s výměnou vchodových 
dveří do bytu včetně zárubně. Představenstvo s  výměnou souhlasí za 
podmínek: 
- výměnu provede odborná firma           
- náklady spojené s výměnou uhradí nájemce, tj. paní 
  xxxxxxxxxxx

               - paní xxxxxxxxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele   
  domu vyvěšením na nástěnku

             - paní xxxxxxxxxxx před výměnou dveří předloží představenstvu 
  dokumentaci barevného řešení dveří a zárubní – nutná podobnost s 
  ostatními dveřmi v bytech. 

           Paní xxxxxxxxxxx byla informována, až bude mít dveře vybrané, předloží   
           barevnost ke schválení představenstvu.

           8.   Paní xxxxxxxx, byt č.12, 828/15 žádá o výměnu střešního okna v koupelně.  
           Představenstvo pověřuje Hotel servis zajištěním opravy okna bez jeho   
           výměny. Trvá
        9.   Pan Soukup seznámil přítomné se 6 protokoly odborných zkoušek 

výtahů ze dne 26.2.2020. Představenstvo schvaluje výměnu hydraulického  
       oleje v 6 výtazích.   
      10.   Paní Kunstová žádá o příplatek za úklid společných prostor po řemeslnících, 

kteří mění ležaté rozvody vody. Představenstvo souhlasí s proplacením 
mimořádných úklidů po řemeslnících ve výši 500,- Kč za vchod. Bylo 
provedena výměna v sedmi vchodech, paní Kunstové bude na základě faktury
proplaceno 3 500,- Kč. 

      11.   Představenstvo souhlasí se závěrkou bytového družstva za rok 2019     
předloženou smluvním daňovým poradcem. 

   12.   Ing. Born informuje přítomné o finančních prostředcích BDML. 
           Na termínovaných vkladech jsou uložené peníze takto:

-   termínovaný vklad RB na 2 roky – 1 543 457,- Kč
- termínovaný vklad RB na 4 roky – 1 009 018,- Kč
- termínovaný vklad JT Bank na 2 roky – 2 500 000,- Kč
- termínovaný vklad Moneta bank na rok – 2 500 000,- Kč

http://www.bdml.cz/


Na spořícím účtu u ČSOB je 1 766 000,- Kč a na běžném účtu u ČSOB je 
4 300 000,- Kč
Termínovaný vklad RB na 2 roky končí 25.4.2020. Představenstvo souhlasí s 

            prolognací termínovaného vkladu  na 2 roky ve výši 1 500 000,- Kč.
Termínovaný vklad u Moneta bank na 1 rok končí 11.5.2020. 
Představenstvo souhlasí s prolognací termínovaného vkladu na 2 roky ve výši

            2 500 000,- Kč.
Představenstvo pověřuje ing. Borna předložením nabídek na termínovaný 
vklad na 2 roky u České spořitelny a Komerční banky. Na tyto termínované 
vklady budou rozděleny peníze z účtů v ČSOB.   

    13.   Představenstvo stanovilo termín členské schůze BDML na 5.5.2020 od 16,00 
hod. Pozvánky a program jednání budou schváleny na příští schůzi 
představenstva. 

    14.   Termín další schůze představenstva je stanoven na 7.4.2020 od  16,00 hod. 
 v sídle družstva. 

Zapsala: Josefiová Marcela

…...........................................                                                     …....................................                    
  Ing. Daniel Měrka                                                                                 Jiří Ďurčo                            
 předseda představenstva                                                             mísopředseda představenstva            


