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Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44
708 00 Ostrava - Poruba
IDDS: hv8t6dr
IČO 253 77 604, DIČ CZ25377604
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava – Poruba
číslo účtu 241686891/0300
reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, sp. zn. Dr 612

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
ZÁPIS Z 23. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA
(nedílnou součástí originálu zápisu uloženého v dokumentaci členské schůze družstva jsou
veškeré na členské schůzi předložené a přednesené materiály představenstva a kontrolní komise
družstva)
Termín konání:

dne 9. 12. 2021 od 17:15 hod. (čtvrtek)

Místo jednání: ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba
Členské schůze družstva měli právo se účastnit řádní ČLENOVÉ DRUŽSTVA, případně řádně družstvem pozvaní hosté.

Ad 1) Prezentace řádných účastníků a hostů od 16,30 hod. do 17,15 hod. dle účetního stavu
k 30. 11. 2021 a členské evidence ke dni konání schůze:
Prezence řádných účastníků a hostů byla zahájena od 16,30 hod. a ukončena v 17,15 hod. viz
Presenční listina a plné moci v Příloze 0 originálu tohoto zápisu a též založena ve stejnopise
chronologicky v členské evidenci družstva. U ostatních vyhotovení tohoto Zápisu v digitální
podobě pro členy orgánů této členské schůze je presenční listina přiložena scanem.
Předseda představenstva družstva konstatoval způsob svolání Členské schůze pozvánkou ze dne
9.11.2021 s navrženým programem v souladu s čl. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu s §636
an. zákona o obchodních korporacích vyvěšením pozvánky do vývěsní skřínky v domě dne
10.11.2021 a vhozením pozvánek a výsledků hospodaření do schránek bytů členů družstva bez
družstvu známé mailové adresy a zveřejněním pozvánky vč. přílohy a plných moc umístěním
www.bdbilydum.cz
(v submenu
10.11.2021
na
webové
stránky
družstva
http://www.bdbilydum.cz/dokumenty/druzstvo#clenskaschuzeanch - přímý odkazy na pozvánku
s přílohami). U členů družstva s družstvu sdělenou elektronickou adresou byla těmto členům
pozvánka pověřeným členem představenstva družstva zaslána dne 25.11.2021 an. navíc
elektronicky. Pozvánka je uvedena v Příloze č. 1 tohoto zápisu, jak byla umístěna na webové
stránky družstva.

Ad 2) Zahájení schůze, volba orgánů členské schůze:
Schůze byla zahájena předsedou představenstva družstva Ing. Vítem Kodrle v 17:15, kdy přivítal
všechny přítomné vč. předsedkyně kontrolní komise družstva, aktuálně s ukončeným členstvím
v družstvu s důsledku prodeje družstevního podílu družstva, konstatoval vč. právě příchozích po
kontrole podpisů na presenčních listinách přítomnost 37 členů osobně nebo v zastoupení na
základě předložených plných mocí z 54 členů celkem, tj. 68,52% všech možných hlasů dle
členů a 4343 hlasů členů ze 5400 možných, tj. 80,43% dle splacených členských vkladů podle
účetního stavu k 30.11.2021. Nepřítomni osobně nebo v zastoupení jsou členové s nájemními
právy k bytům č. 6, 11, 12, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 45, 52, 53, 55, 60. Předsedající
konstatoval, že schůze je usnášení schopná.
Počet vyhotovení originálu zápisu v tištěné podobě 2x pro spis této členské schůze, v elektronické podobě á 1x výše
uvedení členové orgánů ČS a web družstva. Originály všech dokumentů jsou založeny u originálu zápisu ve spise
dokumentace ČS20211209BD. Pro OR bude předáno v elektronické podobě vč. příloh.
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Stránka - 2 Předseda představenstva družstva navrhnul zvolit orgány členské schůze družstva a to sebe
Předsedajícím členské schůzi, Skrutátory a volební komisi ve složení Ivana Rolná + Bc.
Nikola Dziadzio a Ověřovatele zápisu Janu Nowakovou + Bc. Nikolu Dziadzio. Vzhledem
k tomu, že na dotaz předsedy představenstva družstva nebyly z pléna vzneseny žádné další
návrhy, dal o předložených návrzích hlasovat.
Výsledek hlasování:
Členská schůze bere na vědomí výsledek presence a schvaluje všemi přítomnými hlasy
navržené osoby do funkcí na probíhající 23. členské schůzi.
Zvolení členové se ujali svých funkcí na členské schůzi.

Ad 3) Projednání členských záležitostí, informace o vývoji členské základny družstva od
minulé členské schůze dosud
Předsedající konstatoval, že od minulé členské schůze došlo v členské základně k 16 změnám
členů – nájemců bytů, z toho 1 změna v důsledku dědického řízení. Jedná se o největší počet
změn od vzniku družstva mezi členskými schůzemi. Klesl počet podnajatých bytů členů od
minulé členské schůze z 23 na 21 z celkem 62 bytů, tj. podnajato je 33,87 % bytů družstva.

Ad 4a) Zpráva o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok 2020 a návrh
rozdělení zisku 2020
Předsedající konstatoval, že:
-

Aktuální orgány družstva jsou na webu družstva http://www.bdbilydum.cz/organy-druzstva i
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod Sp. Zn. Dr._612, viz.
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=235501&typ=PLATNY .

-

Představenstvo finálně pracovalo ve složení předseda Ing. Vít Kodrle, místopředsedkyně
Ivana Rolná, člen Ing. Pavel Dziadzio, náhradník Adam Stavinoha. Sešlo se od minulé
členské schůze řádně 15-krát, běžné záležitosti jsou vyřizovány jednotlivými členy v rámci
delegovaných pravomocí a ostatní členové jsou o nich informováni zpravidla per rollam.

-

Kontrolní komise finálně pracovala ve složení předsedkyně Ing. Romana Švrčinová,
místopředsedkyně Jana Nowaková, členka Bc. Nikola Dziadzio.

-

Všichni členové družstva spolu s pozvánkou obdrželi rozvahový stav a výsledky
hospodaření družstva za rok 2020 v obvyklé formě určené ke zveřejnění – viz. Příloha č. 2
tohoto zápisu s opravou UHV 2020 uvedeného chybně na pozvánce - zisk 30.264,10 Kč na
správný zisk 30.289,10 Kč.

-

Konstatoval, že družstvo nemělo v roce 2020 žádné neplánované významné mimořádné
výdaje. Družstvo musí plnit úvěrové podmínky úvěrující banky. Předsedající okomentoval
jednotlivé položky majetku a závazků a výsledku hospodaření a celkový výsledek
hospodaření za rok 2020 ve výši zisku +30.289,10 Kč a navrhnul jeho ponechání
v nerozděleném zisku minulých let.
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Ad 4b) Zpráva kontrolní komise o kontrolní činnosti vč. inventarizace majetku a závazků
družstva a o hospodaření družstva za rok 2020 a stanovisko komise k návrhu na rozdělení
zisku 2020 do nerozděleného zisku minulých let
Předsedkyně kontrolní komise ing. Romana Švrčinová přednesla Zprávu, jak doložena v Příloze
č. 3 tohoto zápisu. Konstatovala aktuální složení kontrolní komise, předměty kontroly,
kontrolované doklady, kontrolované případy a závěry kontrolní činnosti kontrolní komise
v hodnoceném období vč. doporučení celkový výsledek hospodaření za rok 2020 ve výši zisku
+30.289,10 Kč ponechat v nerozděleném zisku minulých let.
Předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že v souvislosti s převodem svého družstevního
podílu přestala být členkou družstva a tedy přestala splňovat podmínku dle Stanov družstva čl. 22
odst. 3), kdy do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva. Vyzvala přítomné k
výběru jiné osoby k práci v kontrolní komisi družstva s tím, že je ochotna novému složení
kontrolní komise být v počátku nápomocna.

Ad 5) Projednání výsledků hospodaření za rok 2020 a rozhodnutí členské schůze k výsledku
hospodaření za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku 2020
Předsedající otevřel diskusi zprávě o činnosti a k finálnímu výsledku hospodaření za rok 2020 a
ke Zprávě KK o hospodaření a kontrolní činnosti družstva. Žádné dotazy ani protinávrhy nebo
diskuse k návrhům na rozdělení zisku 2020 nebo k předneseným zprávám nebyly vzneseny a
předsedající dal o předložených návrzích hlasovat.
Výsledek hlasování:
Členská schůze bere na vědomí přednesené zprávy bez připomínek a schvaluje všemi
přítomnými rozdělení zisku 2020 do nerozděleného zisku minulých let.

Ad 6) Zpráva o činnosti družstva za účetní období a výhled hospodaření v roce 2021 an.
K BODŮM UVEDENÝM VÝŠE předsedající přednesl „ZPRÁVU činnosti za účetní období
2020 + Výhled hospodaření za rok 2021 an. vč. podstatných informací do 9.12.2021
Předsedající konstatoval, že jak představenstvo, tak kontrolní komise se mezi členskými
schůzemi scházeli minimálně v rozsahu dle stanov družstva, zpravidla ale i častěji nebo per
rollam v případech mezi řádnými jednáními volených orgánu družstva. Podal informaci o
způsobu a výsledcích práce představenstva a jeho členů a o způsobu a výsledcích práce kontrolní
komise, o plnění usnesení minulých členských schůzí.
Předsedající konstatoval:
-

hlavní ekonomický cíl družstva cca vyrovnaný rozpočet a cca mírně ztrátový výhled
hospodaření se zohledněním neplánovaných vynucených oprav a havárií. V budoucnu není
vyloučena mírná ztráta krytá z nerozděleného zisku družstva z minulých let;

-

splácení úvěru a čerpání úrokové dotace dle plánu a smluv;

-

trvající závazek „nezvyšovat Kč/m2“ na tvorbu fondu oprav po celou dobu splácení úvěru
čerpaného na dokončení revitalizace domu“ po jeho aktuálním snížení v roce 2017 a možné
další snížení ještě před splacením úvěru (splacení nejpozději v roce 2028), nebude-li jiný
důvod zachování sazby Kč/m2 tvorby fondu oprav s ohledem plnění podmínek daných
úvěrovou smlouvou a schválenými závěry dle zprávy kontrolní komise za k UZ roku 2015
k hospodaření družstva vyrovnaně, případně mírně ztrátově v mezích daných podmínkami
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Stránka - 4 financování splácení úvěru ČSOB a dotačními podmínkami ČMZRB, nerozděleným ziskem
minulých let a nutnou rezervou na nepředvídatelné i předvídatelné události v provozu a
údržbě majetku družstva. Představenstvo a kontrolní komise družstva byli minulou
členskou schůzí zmocněni ve výše uvedených mezích k rozhodnutím o snižování sazby
Kč/m2 pro tvorbu fondu oprav používaného aktuálně převážně ke splácení čerpaného
úvěru a k tvorbě rezerv na údržbu, opravy a provoz družstva!
-

Potřebu věnovat zvýšenou pozornost legislativním a věcným změnám a aktualizované situaci
v domě, zejména vzhledem k:

* rozúčtování vody a tepla v maximální možné míře dle měřidel – trvalý
* tvorbě 5R rezervy na opravu - update přístupového a kamerového systému á 30tis Kč/R - trvá
* aktualizace nájemného nájemníků nečlenů o cca 10% nad nájemné členů (zohledněním vkladů
členů a zdanění nájemného nečlenů a obvyklého nájemného v místě domu družstva) - trvalý
* ve společných prostorách neumísťovat nic, co není jejich nedílnou stavební součástí, neb se
jedná o jedinou požární únikovou cestu - trvalý
* reinstalaci elektronických systému domu a jejich ochrana a externí zálohování základního
nastavení
* průběžné aktualizaci typových dokumentů družstva dle vývoje legislativy a potřeb – trvalý
-

-

Informoval o zajištění zastupování v zimním úklidu, o jednání o napojení domu na
Optiku T-mobile/Cetin, možnosti vyčištění a desinfekce odvětrávacích potrubí v domě dle
nabídky fy. Alkion a k sdělenému otevřel diskusi s tím, že vyčistění a desinfekce potrubí
bylo schváleno všemi přítomnými a ostatní k řešení v pracovním pořádku
představenstvem;
Informoval o vyřízení dotazů a připomínek:
a) k seřízení a údržbě oken a dveří s tím, že na dotaz po zájemcích z přítomných byli jen 2
zájemci, takže odkázal na specializované firmy, které tuto činnost dodavatelsky provádějí;
b) vysvětlil, že členské vklady nevstupují do výsledku hospodaření za účetní období, ale do
rozvahy – kapitálové fondy a nejsou předmětem daně z příjmů a jedná se majetkový vklad
do družstva zvyšující vlastní kapitál družstva.

Ad 7) DoVolba členů a náhradníků do kontrolní komise družstva z důvodů ukončení členství
v BD nebo odstoupení člena z funkce v orgánech družstva
Při presenci obdrželi všichni účastníci členské schůze - členové družstva hlasovací lístky
bez uvedení kandidátů. I přes vyhledávání dalších kandidátů do orgánů nebo i jako náhradníků
stávajících členů do orgánů družstva se ani stávajícímu představenstvu ani stávající kontrolní
komisi nepodařilo do konání členské schůze konkretizovat kandidáty pro volby na této členské
schůzi a ani na dotaz předsedajícího nikdo z účastníků sám kandidovat nechtěl. Teprve na
základě intervence stávající předsedkyně kontrolní komise a příslibu pomoci kandidaturu do
kontrolní komise přijala paní Iveta Tomaškovičová.
Předsedající nechal hlasovat a všemi přítomnými byla Iveta Tomaškovičová zvolena do
kontrolní komise družstva.
V návaznosti na volbu jmenovaná převzala ve dvou vyhotoveních příslušné Čestné prohlášení
vyžadované právní úpravou pro volby do orgánů družstva. Předsedající zdůraznil, že dále platí
podmínky pro činnost a odměňování členů orgánů a zaměstnanců družstva schválené na 17.
členské schůzi. Tato podmínky jsou vedeny družstvem udržovaně. Vzhledem k zájmu členů o
práci pro družstvo a v orgánech družstva předsedající navrhnul zvážit pověření správou a
provozem majetku družstva některou z realitních kanceláří, což ale bude vždy pro členy méně
pohodlné, než, když je toto zajišťováno přímo v domě. Vyzval přítomné k zamyšlení do
budoucna nad takovýmto řešením, nebo k přehodnocení případné vlastní práce člena v orgánech
družstva a pro družstvo.
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Ad 8) Shrnutí průběhu a výsledku členské schůze, závěr
Před hlasováním o usnesení na výzvu předsedajícího byl vznesen dotaz, jak byl vyřízen návrh
z minulé členské schůze „osadit osvětlení chodeb pohybovými čidly jako významná
úspora tím, že by světla nesvítila trvale, kdy dle předsedajícího od systému s čidly
instalací LED svítidel s minimální spotřebou bylo v minulosti upuštěno pro nerentabilitu
a ani vzhledem k cenám el. energie po opakovaném prověření změna na systém s čidly
by byla stále nerentabilní a na úkor bezpečnosti v prostoru před výtahy a v chodbě ¨jediné únikové cesty z domu s tím, že patrová spotřeba je od 15 do 21W a postupně se
v rámci náhrad v důsledku opotřebení světelného zdroje se spotřeba snižuje směrem
k nižší uvedené patrové spotřebě.
Žádné další dotazy nebo návrhy, k diskusi nebyly uplatněny.

Výše uvedeným byla témata k diskusi a program schůze vyčerpány.
Předsedajícím bylo přečteno navrhované usnesení této členské schůze, nebyly uplatněny
žádné návrhy na doplnění a usnesení bylo přijato všemi přítomnými takto:

Usnesení 23. ŘÁDNÉ ČLENSKÉ SCHŮZE
DRUŽSTVA
Členská schůze družstva Přijímá k programu členské schůze a k předloženým materiálům a
návrhům toto usnesení:
1) Schvaluje prezenci účastníků jak uvedena ve 2 originálech presenčních listin;
2) Schvaluje volbu skrutátorů a volební komise paní Bc. Nikolu Dziadzio a Ivanu Rolnou,
zapisovatelů paní Ivanu Rolnou a Ing. Víta Kodrle, ověřovatelů zápisu paní Janu
Nowakovou a Bc. Nikolu Dziadzio;
3) Bere na vědomí informace předsedy o vývoji členské základny družstva
4) Bere na vědomí Zprávu o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok
2020 a návrh na rozdělení zisku roku 2020 do nerozděleného zisku minulých let;
5) Bere na vědomí Zprávu kontrolní komise o kontrolní činnosti a o hospodaření
družstva za rok 2020 a za rok 2021 dosud a stanovisko komise k návrhu na rozdělení zisku
za rok 2020 do nerozděleném zisku minulých let;
6) Schvaluje Zprávu představenstva o výsledku hospodaření družstva a Zprávu
kontrolní komise o kontrolní činnosti za rok 2020 a dosud a výsledek hospodaření za rok
2020 po zdanění ve výši 30.289,10 Kč s rozdělením do nerozděleném zisku minulých let;
7) Ukládá z nerozděleného zisku minulých let hradit případné ztráty z budoucího
hospodaření a dle úvěrových možností následně případně zůstatek nerozděleného zisku
převést do fondu oprav a tento případně použít na předčasné splacení úvěru od 13.1. do
20.1.2026 při záruce plného vyčerpání úrokové dotace od ČMZRB červenci 2026;

8) Schvaluje:
a)

Zprávu o činnosti od minulé členské schůze dosud;
-5-

14. prosince 2021
Stránka - 6 -

-6-

14. prosince 2021
Stránka - 7 Příloha 0 – Presenční listina – 3 strany

-7-

14. prosince 2021
Stránka - 8 -

-8-

14. prosince 2021
Stránka - 9 -

-9-

14. prosince 2021
Stránka - 10 Příloha 1 – Pozvánka na 23. ČS

- 10 -

14. prosince 2021
Stránka - 11 Příloha 2 – UHV2020 - Zveřejnění

- 11 -

14. prosince 2021
Stránka - 12 Příloha 3 – Zpráva KK k 2020 – 5 stran

- 12 -

14. prosince 2021
Stránka - 13 -

- 13 -

14. prosince 2021
Stránka - 14 -

- 14 -

14. prosince 2021
Stránka - 15 -

- 15 -

14. prosince 2021
Stránka - 16 -

- 16 -

