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

(dále jen BDML)

Termín konání: 31.5.2022
Místo konání:             BISTRO CAFÉ, 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 p. Soukup
Přítomni (představenstvo družstva):  Ing. Daniel Měrka, pan Jiří Ďurčo, Ing. Lucie Šimůnková
Přítomní (kontrolní komise): Ing. Kamil Špindler, Ing. Dušan Vítek
Přítomni (členové družstva): při zahájení náhradní členské schůze 53  členů družstva s hlasovacím
právem z celkového počtu 194     

Přílohy zápisu: pozvánka
prezenční listina
plné moci
zpráva o činnosti představenstva za rok 2021
zpráva o hospodaření družstva za rok 2021 
zpráva kontrolní komise za rok 2021
návrh rezidentního stání motorových vozidel na ulici Franze Kafky

1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
           Předseda představenstva BDML Ing. Daniel Měrka přivítal v 16:05 přítomné členy 
           družstva a hosty. Konstatoval, že řádná členská schůze byla řádně svolána na 10.5.2022, ale
           nebyla usnášeníschopná z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů 
           družstva. Proto byla svolána tato náhradní členská schůze. Náhradní členská schůze je 
           usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů družstva, v této chvíli 53 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 skrutátorů). 

a) volba předsedy schůze
Předseda představenstva Ing. Daniel Měrka sdělil, že představenstvo navrhuje na předsedu
dnešní náhradní ČS jeho osobu. Nikdo z přítomných jiný návrh nevznesl.
Předseda představenstva konstatuje, že program řádné náhradní ČS je shodný s programem
pro řádnou členskou schůzi, která byla řádně svolána a proběhla dne 10.5.2022 od 16.00 
hod.. Pozvánka na náhradní členskou schůzi ze dne 11.5.2022 byla všem členům družstva 
doručena dne 11.5.2022 a zveřejněna na stránkách družstva www.bdml.cz dne 11.5.2022, 
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 skrutátorů
            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 2021
            6)   Schválení návrhu rezidentního parkování v ulici Fr. Kafky
            7)   Schválení plánu oprav na příští období
            8)   Závěr 

       
b) volba zapisovatele schůze a ověřovatelů zápisu

Předseda  představenstva  navrhl  jako  zapisovatelku  paní  Marcelu  Josefiovou.  Nikdo  z
přítomných jiný návrh nevznesl. 

http://www.bdml.cz/
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Předseda představenstva pokračoval v programu schůze volbou ověřovatelů zápisu ČS. Na
ověřovatele zápisu navrhl Ing. Kamila Špindlera a pana Jiřího Ďurča. Nikdo z přítomných
jiný návrh nevznesl. 

       c) volba skrutátorů ČS
Předseda představenstva navrhl na skrutátory pana Lukáše Pivce a pana Miloslava Šnejdrlu.
Nikdo  z přítomných jiný návrh nevznesl.

       
Předseda představenstva dává hlasovat o bodech a)-c)  bodu 1. programu schůze en bloc.

         Výsledek: Náhradní členská schůze volí:
  předsedu schůze Ing. Daniela Měrku
  zapisovatele paní Marcelu Josefiovou
  ověřovatele zápisu Ing. Kamila Špindlera a Jiřího Ďurča
  skrutátory pana Miloslava Šnejdrlu a pana Lukáše Pivce

           (pro 53  přítomných členů družstva, zdrželi se  nebo proti 0 členů  družstva).    

V průběhu jednání přichází další 3 členové družstva, počet přítomných členů je 56.

2.  Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce
     Předseda schůze Ing. Daniel Měrka 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. 

3.    Seznámení s roční účetní závěrkou družstva
Předseda schůze vyzval Ing. Borna, aby přítomné členy družstva seznámil se zprávou o 
hospodaření družstva za rok 2021 vč. roční účetní závěrky družstva. Ten tak učinil (viz 
příloha). Náhradní ČS vzala na vědomí seznámení s roční účetní závěrkou družstva za rok 
2021.  

4.    Zpráva kontrolní komise
Předseda schůze Ing. Měrka vyzval předsedu kontrolní komise Ing. Špindlera, aby přednesl
zprávu kontrolní komise. Ten tak učinil (viz příloha). Zároveň kontrolní komise doporučila
ČS schválit roční účetní závěrku družstva za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku v 
předložené verzi představenstvem družstva. 

5.   Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za kalendářní rok 2021
Předseda schůze Ing. Měrka seznámil přítomné členy s návrhem usnesení: Náhradní 
členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2021. Náhradní členská schůze schvaluje 
převedení hospodářského výsledku roku 2021 v celé výši 63 845,42 Kč na účet 
nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.  Předseda schůze dal o tomto návrhu 
usnesení hlasovat.  (PRO 56 členů družstva, ZDRŽELO SE nebo PROTI 0 členů družstva).
Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje  účetní závěrku Bytového družstva 
Mariánské Lázně roku 2021. Náhradní členská schůze schvaluje převedení 
hospodářského výsledku roku 2021 v celé výši 63 845,42 Kč na účet nerozděleného 
hospodářského výsledku minulých let.  

6. Schválení návrhu rezidentního parkování v ulici Fr. Kafky
Pan Ďurčo informuje přítomné o stížnostech obyvatel ulice Fr. Kafky na nemožnost 
parkování hlavně ve večerních hodinách. V ulici parkují i auta ze sousedních ulic. Parkovat
zde mohou, parkoviště je veřejné a neslouží jen obyvatelům ulice Fr. Kafky. Pan Ďurčo 
předložil návrh na podání žádosti na Městský úřad ML o zavedení rezidentního stání 
motorových vozidel na ulici Franze Kafky (viz. příloha zápisu). Návrh všichni členové 
družstva dostali spolu s pozvánkou na Náhradní členskou schůzi BDML.Pan Durčo 
seznamil s návrhem přítomné členy družstva. Po krátké diskusi nechává 
Ing. Měrka o návrhu rezidentního stání v ulici Franze Kafky hlasovat. (PRO
zavedení rezidentního stání 5 členů družstva, ZDRŽELO SE 9 členů, PROTI 42 členů 
družstva). 
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Výsledek:  Náhradní členská schůze neschvaluje zavedení rezidentního stání v ulici  
Franze Kafky v Mariánských Lázních.  

Během jednání odchází jeden člen družstva. Celkový počet přítomných členů je 55.

7.Schválení plánu oprav na příští období
Ing. Měrka předkládá náhradní členské schůzi plán oprav na příští období. V letošním roce 
proběhne výměna poměrových měřidel (vodoměrů) teplé a studené vody v domech 816-
823. Náklad v cenách roku 2021 cca 206 000,- Kč. Dále bude pokračováno ve výměně 
ležatých rozvodů studené vody, včetně výměny kulových ventilů na stoupacím vedení 
studené vody, TUV a cirkulace ve vchodech. Zbývá dodělat 11 vchodů. Náklad v cenách 
roku 2021 je cca 45.000Kč/vchod = 495.000,- Kč. 
Po krátké diskusi nechává Ing. Měrka o navrženém plánu oprav hlasovat (PRO 55 členů 
družstva, ZDRŽELO SE nebo PROTI 0 členů družstva).
Výsledek: Náhradní členská schůze schvaluje plán oprav na příští období:

a)   výměna poměrových měřidel (vodoměrů) teplé a studené vody ve vchodech
      816-823
b) pokračování výměny ležatých rozvodů studené vody, včetně výměny 
     kulových ventilů na stoupacím vedení studené vody, TUV a cirkulace ve 
     vchodech (zbývá dodělat 11 vchodů).  

8.Závěr
    Na závěr Ing. Měrka děkuje přítomným členům družstva a hostům za účast na náhradní 
    členské schůzi a prohlašuje náhradní členskou schůzi Bytového družstva Mariánské Lázně  
     v 17.00 hod. za ukončenou.

  

                 Usnesení z náhradní členské schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, družstva, 
IČ: 25963643, která se konala dne 31.5.2022:

1.   Náhradní členská schůze schvaluje  účetní závěrku Bytového družstva 
      Mariánské Lázně roku 2021. Náhradní členská schůze schvaluje převedení 
       hospodářského výsledku roku 2021 v celé výši 63 845,42 Kč na účet 
       nerozděleného hospodářského výsledku minulých let.

2.   Náhradní členská schůze neschvaluje zavedení rezidentního stání v ulici 
      Franze Kafky v Mariánských Lázních.  

              3.   Náhradní členská schůze schvaluje plán oprav na příští období:
a)   výměna poměrových měřidel (vodoměrů) teplé a studené vody ve vchodech
      816-823
b) pokračování výměny ležatých rozvodů studené vody, včetně výměny 
     kulových ventilů na stoupacím vedení studené vody, TUV a cirkulace ve 
     vchodech (zbývá dodělat 11 vchodů).  

    V Mariánských Lázních dne 1.6.2022
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   Zapisovatelka:                                          Předseda schůze:             

 ….......................................                                            ......................................
     Marcela Josefiová                                                         Ing. Daniel Měrka  

   Ověřovatelé zápisu:

…..................................      ….....................................
    Ing. Kamil Špindler Jiří Ďurčo
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Zpráva o činnosti představenstva za rok 2021/2022

Představenstvo družstva se od poslední řádné členské schůze sešlo na osmi schůzích za
účasti  členů  kontrolní  komise,  dále  představenstvo  komunikovalo  přes  e-mail  a
telefonicky.  Představenstvo  se  na  svých  jednáních  zabývalo  mimo  jiné  těmito
záležitostmi:

V říjnu 2021 byl v domě 816-817 vyměněn zesilovač a zdroj pro televizní signál.
Cena byla 11.500,- Kč

V listopadu  2021  byla  provedena  výměna  vodoměrů  teplé  a  studené  vody
v domech 824-835, celkem 252ks vodoměrů. Celkové náklady byly 206.600,-
Kč včetně DPH

V prosinci 2021 došlo k havárii potrubí topné vody venku u domu 816-817. Bylo
nutno  vyměnit  část  venkovního  potrubí.  Cena  opravy  byla  138.034,38  Kč.
V březnu 2022 došlo k podobné havárii  venku u domu  824-825, cena opravy
byla 97 659,- Kč včetně DPH.

Na všech těchto opravách se Město ML podílelo dle smlouvy 56 %.

V lednu 2022 bylo provedeno uzamčení všech čtyř přístřešků s kontejnery na
smíšený  odpad.  Město  Mariánské  Lázně  se  podílelo  na  nákladech  do  výše
vlastnického podílu 56% před navýšením ceny. Cena realizace byla 87.524,87
Kč celkem. Bytové družstvo se podílelo částkou 50.271,87 Kč, ěsto Mariánské
Lázně se podílelo částkou 37.253Kč.

Problém  se  zatékáním  do  bytů,  převážně  v zimním  období.  Velmi  na  Vás
apelujeme, aby jste odhrnovali z balkonů sníh. Informaci jsme dali rovněž na
vývěsku v každém vchodě. Nejvíce se to týká otevřených střešních lodžií, které
se nacházejí v posledním patře. Náklady na následnou opravu jsou poté velmi
drahé a pro nájemníky obtěžující. Prosím odklízejte sníh!!! 

Finanční  prostředky  družstva  uložených  u  komerčních  bank  jsme  rozdělili
v jednotlivých bankách tak, aby byly všechny vklady maximálně pojištěné:

Aktuální stav na účtech BDML k 30.4.2022:

ČSOB                                 1.707.689,23Kč
Raiffeisenbank:             2.500.000,00Kč
J&T Bank:                     2.500.000,00Kč
Moneta Money bank:    2.500.000,00Kč 
Česká spořitelna:           2.496.083,87Kč 
Komerční banka:           2.502.051,98 Kč  

Celkem:                        14.205.825,08Kč 
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Několik  nájemníků  si  stěžovalo:  na  praskliny  ve  zdi,  na  plíseň  a  vlhkost
v bytech.  Představenstvo  pověřilo  firmu  Hotel  servis,  aby  jakmile  to  počasí
dovolí, byly provedeny prohlídky bytů, balkónu, izolace střech a navrženo řešení
problému. Řeší se to případ od případu. Zde bych rád upozornil, že je nutno byt
správně užívat, tzn v zimním období topit i větrat, odklízet z balkonů sníh, aby
se eliminovalo zatékání. 

Jako každý rok jsme řešili několik stížností týkajících se mezilidských vztahů
mezi obyvateli domu jako je nepořádek, časté větrání, kouření apod. K řešení
těchto problémů nemáme kompetence a dotčené odkazujeme na přestupkovou
komisi na městském úřadě ML.

Aktuálně je pozastavena oprava špatného technického stavu ležatých rozvodů
studené vody vedených v pozinkovém potrubí v domech. Důvod je překročení
limitů pro platbu DPH. Aktuálně je výměna dokončena ve vchodech 817, 819,
823,  824,  825,  827,  828,  830,  833.  V rámci  výměny  potrubí  jsou  měněny  i
kulové  ventily  na  stoupacím  potrubí,  prioritu  určuje  firma  Hotel  servis  dle
aktuálního stavu. Opraveny budou postupně rozvody ve všech domech.

Poslední dobou čím dál více členů družstva žádá o přestavbu koupelny, WC,
dveří,  oken apod. Všem žádostem vycházíme vstříc za dodržení následujících
podmínek:
-Úpravy provede odborná firma
-Náklady spojené s úpravami uhradí nájemce
-Nájemce informuje o termínu prací obyvatele domu vyvěšením na nástěnku
-Vchodové dveře a okna musí mít vždy stejný odstín, velikost a typ jako 
  původní
-Technický  dozor  provede  firma  Hotel  servis,  kterou  informuje  nájemce
nejméně10dní před zahájením prací.

Požádali jsme město Mariánské Lázně o přesunutí kontejnerů na tříděný odpad a
jejich ohrazení. Kontejnery jsou nyní umístěné na bočním parkovišti a zabírají 3
parkovací místa. Město s další investicí v ulici Franze Kafky, co se týká popelnic
nepočítá. Popelnice město přesune na konec bočního chodníku.

Problémy s parkováním. Někteří obyvatelé ulice Franze Kafky si stěžovali, že
parkovací místa v naší ulici jsou převážně ve večerních hodinách plná, a že zde
parkují i obyvatele přilehlých ulic. Dochází k incidentům a některé z nich řeší i
police.  Parkovací  místa  má  pod  správou  město  a  nepatří  našemu  bytovému
družstvu, tzn. že zde může parkovat každý. Poprosili jsme pana Ďurča, jestli by
nám nemohl předložit návrhy jak tento problém řešit, včetně tzv. rezidentního
stání.
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Zpráva hospodaření družstva za rok 2021 - v tis Kč M. Lázně 9.5.2022
sestavil: ing. Born

1. Účetní závěrka

Družstvo má vlastní kapitál k 31.12.2021 ve výši 137 804 tis Kč

z toho - bylo použito na úhradu výstavby domů 136 485 tis Kč

- rozdíl je používán pro chod družstva 1 319 tis Kč

Družstvo má také cizí kapitál – k 31.12.2021 dlouhodobé cizí peněžní zdroje tvořené :

- přijatými zálohami na budoucí další členský vklad na odkup pozemků a podílu vlastnictví na 
domech od Města ML, celkem evidujeme 3 199 tis Kč

- přijatými zálohami na opravy od členů družstva, 5 715 tis Kč

- přijatými zálohami na opravy od spoluvlastníka Města Mariánské Lázně, celkem evidujeme k 
31.12.2021 částku 3 465 tis Kč

- Dlouhodobé cizí zdroje družstva činí celkem 12 379 tis Kč

Součet volného vlastního kapitálu a dlouhodobých cizích zdrojů 13 694 tis Kč

- na bankovních účtech a pokladně evidujeme 14 330 tis Kč

- saldo krátkodobých pohledávek a závazků - 636 tis Kč

V 2021 družstvo vybralo na zálohách na nájemné 908 tis Kč, Předepsané nájemné pro rok 2021 je 
909 tis Kč. Rozdíl 1 tis Kč byl uhrazen z účtu tzv. fondu oprav.

Dlouhodobé zálohy na opravy

zálohy k 1.1. 5 313 tis Kč

přírůstek záloh dle předpisů v roce 802 tis Kč

úbytek záloh použitého za nájemné - 1 tis Kč

čerpání záloh na opravy a služby v roce - 399 tis Kč

stav dlouhodobých záloh na opravy k 31.12. 5 715 tis Kč

Další členský vklad - tvorba záloh na úhradu dalšího čl. vkladu

zálohy k 1.1. 2 719 tis Kč

přírůstek dle předpisů v roce 480 tis Kč

zálohy k 31.12 3 199 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 
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ekonomické činnosti z dodržování smlouvy s Městem Mariánské Lázně. Výsledek hospodaření za 
rok 2021 je po zdanění 63.845,42 Kč, tedy po zaokrouhlení 64 tis. Kč

2. Opravy v roce 2021 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 2020 rok 2021

---------------------------------------

k 1.1. mělo na zálohách 2943 3157

- příjem v běžné roce od města 804 804

- výdej z fondu města v běžném roce - 590 - 496

k 31.12 má na zálohách 3157 3465 tis Kč

měsíčně město posílá na bankovní účet družstva zálohu na opravy 67 tis. Kč 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 dobré platební morálky členů družstva.

Návrh usnesení členské schůze.

Členská schůze schvaluje účetní závěrku roku 2021. Členská schůze schvaluje převedení 
hospodářského výsledku roku 2021 v celé výši 63.845,42 Kč na účet nerozděleného 
hospodářského výsledku minulých let.
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Návrh rezidentního stání motorových vozidel na místních
komunikacích na ulici Franze Kafky
Každý člen BDML by měl možnost za příslušný poplatek si zakoupit rezidentní
parkovací kartu, která by jej opravňovala k parkování jednoho motorového vozidla na ulici
Franze Kafky. (V ostatních částech města se karty prodávají na 12. měsíců za částku 1.200,-
Kč.) Na další vozidlo stejného majitele by byl poplatek vyšší.
Prostřední část ulice Franze Kafky, která není přímo před vchody do
jednotlivých domů by sloužila jako veřejné parkoviště pro návštěvy, případně pro
zaměstnance provozoven, které jsou v přízemí bytových domů.
Zaplacení poplatku by se prokazovalo vydanou parkovací kartou.
Příslušný doklad musí být po celou dobu stání vozidla umístěn za předním sklem
automobilu, musí být plně viditelný a nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla,
libovolnými nálepkami, nebo jinými předměty, musí být umístěn lícovou stranou
obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jejich text byl snadno
čitelný při pohledu zvenku.
Od zakoupení rezidentní karty budou osvobozeni:
a) Vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních
předpisů,
b) Silniční motorová vozidla Městské policie Mariánské Lázně,
c) Silniční motorová vozidla města Mariánské Lázně,
d) Silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR při plnění služebních úkonů,
e) Silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných
hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění úkonů podle zvláštního právního
předpisu,
f) Viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských
služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování
havarijních stavů na inženýrských sítích a místních komunikacích,
Kontrola a sankce
Dodržování rezidentního parkování jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie
Mariánské Lázně.
Parkování bez rezidentní karty bude posuzováno jako posuzováno jako přestupek.
Majitelé motorových vozidel z jiných ulic nebo osoby, které nemají v ul. France Kafky
trvalý pobyt a chtějí parkovat na této ulici by si museli zakoupit abonentní parkovací kartu,
která se v jiných částech Mar. Lázní prodává za 5.000,-Kč.
Uvedené opatření by z Franze Kafky vytěsnilo majitele vozidel, kteří zde nemají trvalé
bydliště a byl by zde dostatek parkovacích míst. Jinak tuto ulici k parkování hojně využívají
obyvatelé panelových domů z Kubelíkovy ul..
Uvedený návrh na rezidentní parkování jsem předběžně konzultoval s vedením města,
které však již nechce zpoplatňovat parkování v dalších částech města.

Jiří Ďurčo
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