
              Zápis ze schůze představenstva  Bytového družstva Mariánské       
Lázně (dále jen BDML), které se konalo dne 30. 6. 2022

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

Přítomni – hosté:   Miroslav Pernica- člen KK
  Ing. Dušan Vítek – člen KK
  Marcela Josefiová -  kancelář ing. Borna, zapisovatelka
  Václav Soukup – Hotel servis            

   

1. Kontrola plnění usnesení ze dne 5. 5. 2022

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 817, 819, 823, 824, 825, 827,828,830 a 833.

2. Paní xxxxxxxxx, 824/18 byt č.5, nahlásila opakované zatečení do bytu. Na 
jaře bude provedena prohlídka lodžie nad bytem č.5. Prohlídka provedena v 
únoru, na jaře bude provedena oprava lodžie dle kapacit stavební firmy. 
Objednána izolace, provedení opravy přislíbeno do konce července.

3. Představenstvo požádá Město ML  o přesunutí kontejnerů na tříděný odpad a 
jejich ohrazení.  Kontejnery jsou nyní umístěné na bočním parkovišti a 
zabírají 3 parkovací místa. Žádost na Město ML odeslána, čekáme na 
odpověď. Město přesune kontejnery na tříděný odpad  na protější chodník, 
který končí zároveň s parkovištěm a dále nepokračuje. Kontejnery přesunuty, 
splněno. 

4. Představenstvo stanovilo termín členské schůze BDML na 10.5.2022 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 2021
   6.  Schválení návrhu rezidentního parkování v ulici Fr. Kafky



   7.  Schválení plánu oprav na příští období
   8.  Závěr

           Pozvánky byly odeslány 21.4.2022. Prezenci provede paní Josefiová, zahájení 
schůze, kontrolu usnášeníschopnosti a volbu předsedy schůze provede p. 
Ďurčo. Představenstvo schvaluje návrh na předsedu schůze pana Ďurča, 
zapisovatele schůze paní Josefiovou, ověřovatele zápisu ing. Špindlera a ing. 
Šimůnkovou. Skrutátoři ČS budou vybráni z přítomných členů družstva. 
Představenstvo schvaluje zprávu představenstva o činnosti družstva v 
uplynulém roce, na ČS ji přednese ing. Šimůnková. ČS nebyla 
usnášeníschopná, Náhradní členská schůze byla svolána na 31.5.2022 se 
stejnými body programu. Náhradní ČS proběhla, splněno.  

       5.  Podle uzavřené  Dohody podílových spoluvlastníků domů o hospodaření se 
společnou věcí – dodatek č.1 - bude po 20 letech od kolaudačního rozhodnutí, 
tj. v roce 2025 technická infrastruktura patřit do výlučného vlastnictví Města 
ML. Představenstvo pošle Městu ML dotaz, zda má smluvně zajištěnou
obsluhu VS+PS. Trvá

       6.  Dne 4.5.2022 skončíl termínovaný vklad MONETA MONEY BANK. 
Představenstvo uzavřelo novou smlouvu u MONETA MONEY BANK. na 
termínovaný vklad  platnou od 5.5.2022 na jeden rok, částka 2 500 000,- Kč a 
úroková sazba 4,30 % . Splněno. 

      8.   Představenstvo  projednalo roční účetní závěrku BDML za rok 2021. 
            Závěrku předloží ČS  ke schválení. Náhradní ČS roční účetní závěrku 

schválila, splněno. 

2.   Nátěr zábradlí balkónu u sušárny 827/17 
Představenstvo pověřuje HS nátěrem zábradlí balkónu u NP – sušárny v domě 
827/17. Termín probvedení do konce října 2022.

3.   Žádost o povolení  instalace venkovních žaluzií
Manželé xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821/12, žádájí o povolení instalace venkovních
žaluzií na tři okna. Předstvenstvo s instalací souhlasí za podmínek, že instalaci 
provede odborná firma, barva žaluzií bude bíla a  náklady budou hradit 
manželé xxxxxxxxx.

4.   Výměna antenního zesilovače 821/12
Na základě stížností nájemníků domu 821/12 na výpadky televizního signálu 
byla panem Blovským navržena výměna anténního zesilovače. Představenstvo 
s výměnou souhlasí za cenu dle nabídky 11 500,- Kč+DPH. Paní Josefiová 
požádá Město ML o schválení. 

5.   Oprava spárování dlaždic
Pan xxxxxxx – 829/13 žádá o opravu balkónu – odlepené dlaždice a 
degradované spáry. Představenstvo s opravou souhlasí, zajistí Hotel servis. 

Usnesení ze dne 30.6.2022

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 817, 819, 823,
824, 825, 827,828,830 a 833.

2. Paní xxxxxxxxx, 824/18 byt č.5, nahlásila opakované zatečení do bytu. Na
jaře bude provedena prohlídka lodžie nad bytem č.5. Prohlídka provedena 
v únoru, na jaře bude provedena oprava lodžie dle kapacit stavební firmy. 
Objednána izolace, provedení opravy přislíbeno do konce července.

3. Podle uzavřené  Dohody podílových spoluvlastníků domů o hospodaření 
se společnou věcí – dodatek č.1 - bude po 20 letech od kolaudačního 
rozhodnutí, tj. v roce 2025 technická infrastruktura patřit do výlučného 
vlastnictví Města ML. Představenstvo pošle Městu ML dotaz, zda má 
smluvně zajištěnou obsluhu VS+PS. Trvá

4. Představenstvo pověřuje HS nátěrem zábradlí balkónu u NP – sušárny v 
domě 827/17. Termín probvedení do konce října 2022.

5. Manželé xxxxxxxxx, Fr. Kafky 821/12, žádájí o povolení instalace 
venkovních žaluzií na tři okna. Předstvenstvo s instalací souhlasí za 
podmínek, že instalaci provede odborná firma, barva žaluzií bude bíla a 
náklady budou hradit manželé xxxxxxxxx.

6. Na základě stížností nájemníků domu 821/12 na výpadky televizního 
signálu byla panem Blovským navržena výměna anténního zesilovače. 
Představenstvo s výměnou souhlasí za cenu dle nabídky 11 500,- 
Kč+DPH. Paní Josefiová požádá Město ML o schválení.

7. Pan xxxxxxx – 829/13 žádá o opravu balkónu – odlepené dlaždice a 
degradované spáry. Představenstvo s opravou souhlasí, zajistí Hotel servis.

8. Další schůze představenstva se uskuteční dne 8.9.2022 od 16.00 hod. v 
sídle družstva.

  

    
Zapsala: Josefiová Marcela

…....................................             ............................................        …................................................     
Ing. Daniel Měrka          Jiří Ďurčo                                  Ing. Lucie Šimůnková            
předseda představenstva               místopředseda představenstva             členka představenstva            

…....................................     …..............................................
     Ing. Dušan Vítek                             Miroslav Pernica
          člen KK       člen KK

                                       


