
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 15. 9. 2020

P  ř  ítomni -  p  ř  edstavenstvo:  Ing. Daniel Měrka – předseda představenstva
 Ing. Lucie Šimůnková – členka představenstva

P  ř  ítomni – hosté:              Ing. Kamil Špindler – předseda KK
 Ing. Dušan Vítek – člen KK
 Ing. Otakar Born – smluvní správce
 Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka             

Omluveni:  Jiří Ďurčo – místopředseda představenstva
 Miroslav Pernica – člen KK

1.   Kontrola plnění usnesení ze dne 25.8.2020
    

1.   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, 824, 825. Koncem měsíce května proběhne výměna potrubí ve 
     vchodě 827. Potrubí ve vchodě 827 vyměněno, zbývá dodělat zednické 
     práce. Zednické práce ve vchodě 827 dokončeny, cena 25 787,60 Kč. 

          2.    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. Dopis na Město ML bude odeslán 5.6.2020. Dopis odeslán, Město 
     ML je ochotno se podílet ve výši spoluvlastnického podílu Města ML dle 
     protokolu o závěrečném vypořádání stavby, tj. 46,09%. Představenstvo 
     zašle dopis na Město ML s tím , aby zařadilo do rozpočtu na rok 2021 
     náklady na uzamčení kójí na kontjnery ve výši 46.09%. Na ČS BDML v 
     roce 2021 představenstvo předloží ke schválení návrh usnesení na montáž 
     uzamykání vrat kójí v majetku Města ML a zaplacení 53,91 % nákladů z 
     peněz BDML.Dopis zaslán, splněno. 

          3.   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. Dopis na Město 
     ML bude odeslán 5.6.2020. Město neschválilo oplocení dětského hřiště-viz.
     příloha. Splněno.

           4.   Představenstvo objedná právní pomoc na výklad čl. 27 Stanov BDML – 
     změna Stanov pro možnost dřívějšího převodu majetku Města ML než po 
     20 letech. Dopis odeslán, čekáme na odpověď. Odpověď je přílohou zápisu.
     Splněno.

           5.   Pan Soukup seznámil přítomné se 6 protokoly odborných zkoušek výtahů 
     ze dne 26.2.2020. Představenstvo schvaluje výměnu hydraulického oleje     
     v 6 výtazích. Předpokládaný termín výměny oleje je v měsících 7,8/2020. 
     Oleje ve výtazích vyměněny za částku dle nabídky 129 954,- Kč. Splněno

                                   6.   Ing. Born informuje přítomné o finančních prostředcích BDML. Finanční 
     prostředky družstva jsou rozděleny v jednotlivých bankách tak, aby byly 
     vklady pojištěné. Zbývá zajistit převod 2 500000 Kč z ČSOB na KB. 
     Převod proveden, splněno. 

                                   7.   Představenstvo stanovilo termín členské schůze BDML na 25.8.2020 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 skrutátorů a 

        volba ověřovatelů zápisu z ČS 
                                                 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 kalendářní rok

        2019
                                                  6.   Schválení vrácení přijatých záloh na další členský vklad na daň z 

                    nabytí majetku členům družstva
                                                   7.  Závěr

 Pozvánky budou odeslány nejpozději 10.8 2020.  Prezenci provede 
 paní Josefiová, zahájení schůze, kontrolu usnášeníschopnosti a volbu 
 předsedy schůze provede p. Ďurčo. Představenstvo družstva 

   schvaluje návrh na předsedu schůze ing. Měrku, zapisovatele 
 schůze paní  Josefiovou, ověřovatele zápisu ing. Špindlera a 
 ing. Šimůnkovou. Skrutátory ČS vybereme z přítomných členů 
 družstva. Představenstvo schvaluje zprávu představenstva o činnosti 
 družstva v uplynulém roce, přednese ji ing. Měrka.
Členská schůze nebyla usnášeníschopná, bylo přítomno 21 členů z 
 celkového počtu 194 členů. Představenstvo stanovilo termín náhradní 
ČS BDML na 15.9.2020 od 16,00 v prostorech BISTRA CAFÉ, 
 Tepelská 137/3, ML se stejným programem jednání jako řádná ČS. 

             Pozvánky budou  rozeslány  do 31.8.2020 členům družstva.  Pozvánky 
 rozeslány 28.8.2020. Náhradní členská schůze proběhla. Splněno. 

       8.   Několik členů družstva se obrátilo na představenstvo s problémem rezavých 
 kovových prvků na balkónech. Není v reálných (finančních, organizačních) 
 možnostech družstva zajistit nátěry dodavatelsky. Představenstvo žádá členy 
 družstva, aby si opravu nátěrů kovových prvků na balkónech zajistili sami. 



 Nátěrovou barvu na požádání zajistíme.  
       9.   Paní xxxxxxxx-828/15 byt č.3-žádá o opravu 3 kusů střešních oken. 

 Představenstvo s opravou oken nesouhlasí, paní xxxxxxxx bude zaslán 
 návod,  jak správně užívat byt pro zamezení kondenzace vlhkosti na 
 oknech a posudek zástupce firmy Velux k užívání a opravě vnitřní části 
 střešních oken. Oprava vnitřní části oken včetně nalakování je drobná 
 oprava, kterou si nájemníci provádí a hradí sami. Splněno.   

       10. Představenstvo bere na vědomí provedení nutných oprav ve výměníkové 
             stanici domu 819, které byly uskutečněny v termínu odstávky tepla v červnu 

  za cenu 23 854,45 Kč.   Spněno. 
                              11.  Paní xxxxxxxxx, Fr. Kafky 826/19 byt č. 11 žádá o povolení rekonstrukce 

  koupelny a WC.  Představenstvo s rekonstrukcí souhlasí za podmínek:
- úpravy provede odborná firma
- náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj. paní xxxxxxxxx
- paní xxxxxxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele domu 

              vyvěšením na nástěnku. 
             Rekonstrukce proběhla během měsíce srpna. Splněno.

                          12. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 834/3, Mariánské žádá o povolení instalace 
 železného oka do kolárny domu z důvodu požadavku pojišťovny o 
 zabezpečení kola. Představenstvo s instalací železného oka souhlasí. 

             Splněno. 
       13. Představenstvo bere na vědomí dopis představenstvu od ing. Dušana Vítka ze 
             dne 12.6.2020.  

                   14. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 835/1, ML nahlásila zatékání do bytu. Hotel 
  servis provedl kontrolu balkonu nad bytem paní xxxxxxxxxx, byla zjištěna 
  nepovolená instalace klimatizace s neodborným zásahem do obvodového 
  zdiva s následkem porušení hydroizolace balkonu. Pan xxxxx byl vyzván k 
 odstranění příčiny zatékání zejména montáží systémových prostupů. 
 Představenstvo pověřuje Hotel servis kontrolou, zda byly namontovány 
 systémové prostupy. 

2.   Výměna vodoměrů SV a TV
 Hotel servis informuje představenstvo a nutnosti výměny vodoměrů studené a 
 teplé vody po pěti letech provozu v domech 824-835, celkem 252 ks 
 vodoměrů. Předkládá cenovou nabídku na demontáž, montáž a nákup 
 vodoměrů, jejich evidenci, dodávku plomb a těsnění za cenu 156 744,- Kč + 
 DPH. Představenstvo s nabídkou souhlasí. Termín výměny vodoměrů do 
 konce října 2020. 

3.   Úklid v domech
Na základě stížností nájemníků domů na ulici Fr. Kafky bude oslovena paní 
uklízečka, zda a za kolik korun je ochotná omést pavučiny na chodbách a 
schodištích a umýt zábradlí v domech. Na příští schůzi představenstva bude 
nabídka předložena.  

4.   Praskliny v domě 821 byt č.1
Pan xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821 byt č.1 nahlásil praskliny v bytě. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis posouzením prasklin a návrhem řešení. 

5.  Žádost o povolení rekonstrukce WC
xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 827 byt č. 6 žádá o povolení rekonstrukce 



  WC.  Představenstvo s rekonstrukcí souhlasí za podmínek:
- úpravy provede odborná firma
- náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj.xxxxxxxxxx
- Ing. xxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele domu 

                vyvěšením na nástěnku. 

Usnesení ze den 15.9.2020

1. 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, 824, 825. Koncem měsíce května proběhne výměna 
potrubí ve vchodě 827. Potrubí ve vchodě 827 vyměněno, zbývá dodělat 
zednické práce. Zednické práce ve vchodě 827 dokončeny, cena 25 787,60 Kč.

2. Několik členů družstva se obrátilo na představenstvo s problémem rezavých 
kovových prvků na balkónech. Není v reálných (finančních, organizačních) 
možnostech družstva zajistit nátěry dodavatelsky. Představenstvo žádá členy 
družstva, aby si opravu nátěrů kovových prvků na balkónech zajistili sami. 
Nátěrovou barvu na požádání zajistíme.  

3. Paní xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 835/1, ML nahlásila zatékání do bytu. Hotel 
servis provedl kontrolu balkonu nad bytem paní xxxxxxxxxx, byla zjištěna 
nepovolená instalace klimatizace s neodborným zásahem do obvodového 
zdiva s následkem porušení hydroizolace balkonu. Pan xxxxx byl vyzván k 
odstranění příčiny zatékání zejména montáží systémových prostupů. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis kontrolou, zda byly namontovány 
systémové prostupy. 

4. Hotel servis informuje představenstvo a nutnosti výměny vodoměrů studené a 
teplé vody po pěti letech provozu v domech 824-835, celkem 252 ks 
vodoměrů. Předkládá cenovou nabídku na demontáž, montáž a nákup 
vodoměrů, jejich evidenci, dodávku plomb a těsnění za cenu 156 744,- Kč + 
DPH. Představenstvo s nabídkou souhlasí. Termín výměny vodoměrů do 
konce října 2020. 

5. Na základě stížností nájemníků domů na ulici Fr. Kafky bude oslovena paní 
uklízečka, zda a za kolik korun je ochotná omést pavučiny na chodbách a 
schodištích a umýt zábradlí v domech. Na příští schůzi představenstva bude 
nabídka předložena.  

6. Pan xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821 byt č.1 nahlásil praskliny v bytě. 
Představenstvo pověřuje Hotel servis posouzením prasklin a návrhem řešení. 

7. xxxxxxxxxx, Fr. Kafky 827 byt č. 6 žádá o povolení rekonstrukce WC.  
Představenstvo s rekonstrukcí souhlasí za podmínek:

- úpravy provede odborná firma
- náklady spojené s úpravami uhradí nájemce, tj.xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx bude informovat o termínu prací obyvatele domu 



     vyvěšením na nástěnku. 
        8.   Další schůze představenstva se uskuteční dne 22.10.2020 od 16,00 hod. v 

   sídle družstva. 

Zapsala: Josefiová Marcela

…...........................................                                                          ….............................................        
  Ing. Daniel Měrka                                                                             Ing. Lucie Šimůnková
 předseda představenstva                                                                    členka představenstva

  …........…............................. …...........................................
Ing. Kamil Špindler           Ing. Dušan Vítek

       předseda KK     člen KK    


