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Bytové družstvo BÍLÝ D�M 

ZÁPIS Z 24. �ÁDNÉ �LENSKÉ SCH�ZE DRUŽSTVA 

(nedílnou sou�ástí originálu zápisu uloženého v dokumentaci �lenské sch�ze družstva jsou 
veškeré na �lenské sch�zi p�edložené a p�ednesené materiály p�edstavenstva a kontrolní komise 
družstva) 
 

Termín konání:   dne 24. 11. 2022 od 17:30 hod. (�tvrtek) 

Místo jednání: ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba 

�lenské sch�ze družstva m�li právo se ú�astnit �ádní �LENOVÉ DRUŽSTVA, p�ípadn� �ádn� družstvem pozvaní hosté. 

Domovní sch�ze p�edcházející �lenské sch�zi od 17:00 hod m�li právo se ú�astnit všichni nájemníci a uživatelé byt� 
družstva. 

 

Ad 1) Prezentace �ádných ú�astník� a host� od 16,30 hod. do 17,30 hod. dle ú�etního stavu 

k 31. 10. 2022: 

�lenská sch�ze družstva a Domovní sch�ze družstva byly svolány samostatnými pozvánkami 
ze dne 31.10.2022 s navrženým programem v souladu s �l. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu 
s §636 an. zákona o obchodních korporacích vyv�šením pozvánek do výv�sní sk�ínky v dom� 
dne 8.11.2022 a vhozením pozvánek do schránek byt� v užívání �len� družstva a pozvánek na 
domovní sch�zi v�. plných mocí do všech domovních schránek téhož a následujícího dne a 
zve�ejn�ním pozvánek v�. p�íloh a plných moc umíst�ním 15.11.2022 na webové stránky 
družstva v submenu Aktuality | Bytové družstvo BÍLÝ D�M (bdbilydum.cz) a 
Pozvánka+Zmocn�ní (bdbilydum.cz) a 0-1-Pozvánka (bdbilydum.cz) = p�ímé odkazy na 
pozvánky na webu družstva. U �len� družstva nebydlících v dom� s družstvu sd�lenou 
elektronickou adresou byla t�mto �len�m pozvánka místop�edsedkyní p�edstavenstva družstva 
zaslána dne 9.11.2022 an. elektronicky v p�íloze e-mailu. Dne 22.11.2022 byly pozvánky navíc 
vylepeny na úzký díl vstupních dve�í k hlavním výtah�m v dom� družstva. Pozvánky jsou 
uvedeny v P�íloze �. 1 tohoto zápisu.  

Prezence �ádných ú�astník� a host� byla zahájena od 16,30 hod. a ukon�ena v 17,30 hod. viz 
originály presen�ních listin a plných mocí v p�íloze originálu zápisu – Výtisku �. 1. 

Ad 2) Domovní sch�ze 

Domovní sch�zi v po�adí t�etí od vzniku družstva zahájil p�edseda družstva v 17:03 za 
p�ítomnosti mimo �len� družstva dalších 9-ti uživatel� byt� v dom�. P�ivítal p�ítomné a dále 
Domovní sch�ze prob�hla dle programu uvedeného v pozvánce, zejména: 

2/3 - seznámení p�ítomných se zásadami PO a BOZP pro d�m, jak Sm�rnice vyv�šeny ve 
vestibulu domu, dále seznámil s podstatnými skute�nostmi kamerového systému domu, 
domovním �ádem viz. též 20181206-Domovní �ád-ÚPLNÝ-C (bdbilydum.cz), upozornil na 
každoro�ní  kontrolu hasební techniky a prvk� PO v dom�, aktuáln� v�. zkoušky sirén v dom� 
dne 28.11.2022 v dob� od 15 do 17 hod.; 
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2/4 – upozornil na ekonomicky nutnou aktualizaci nájemného a služeb na rok 2023 na úrove� 
ekonomicky zd�vodn�né ceny nájemného nebo tvorby fondu údržby a oprav a na ceny služeb 
spojených s bydlením v úrovni cen roku 2023, až budou ceny známy; 

2/5 – v roce 2023 nejsou družstvem plánovány žádné rekonstrukce a modernizace domu a dle 
sou�asné známé situace ani u byt� nájemník�, tj. jen b�žná údržba a opravy, kontroly a revize a 
p�ípadn� odstran�ní poruch a havárií, což u poruch a havárií nelze plánovat. Upozornil na 
pot�ebu manipulace s bytovými uzáv�ry SV a TUV alespo� 1x ro�n�, na ro�ní ode�ty m��idel 
v bytech v lednu 2023, na zákaz instalace a používání ventilátor� v bytech na WC, koupelnách 
kuchyních se zaúst�ním do v�tracích šachet domu a na ohleduplnost k ostatním s kou�ením 
v byt� do odv�trání sociálního jádra bytu aj. související s vzájemnou ohleduplností uživatel� 
byt�; 

2/6 – p�edsedajícím byly zodpov�zeny v rámci diskuse domovní sch�ze dotazy a upozorn�ní 
uživatel� byt� a po té byla domovní sch�ze v 17:25 ukon�ena a ne�lenové družstva sch�zovní 
místnost opustili do zahájení �lenské sch�ze družstva. 

Na Domovní sch�zi nebylo v�bec zastoupeno 12 byt� tj. 19,35% ze všech 62 byt� (nezastoupeny 
byly byty �. 7, 12, 13, 21, 31, 34, 35, 47, 52, 55, 57, 60). 

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

Po velmi krátké p�estávce mezi Domovní a �lenskou sch�zí družstva zahájil �lenskou sch�zi 
p�edseda družstva. 

�lenská sch�ze p�ijala k jednotlivým bod�m programu dle pozvánky tyto záv�ry: 

 

Ad 2) Zahájení sch�ze, volba orgán� �lenské sch�ze: 

Sch�ze byla zahájena p�edsedou p�edstavenstva družstva Ing. Vítem Kodrle v 17:28 a 
konstatoval zp�sob svolání Domovní i �lenské sch�ze. P�ivítal všechny p�ítomné a konstatoval 
v�. práv� p�íchozích z�ejmou usnášeníschopnou p�ítomnost �len� družstva, která �inila po 
p�esném se�tení dle originálu presen�ní listiny p�ítomných 44 �len�, z toho 18 v zastoupení na 
základ� p�edložených plných mocí, tj. z 54 �len� celkem 81,48% všech možných hlas� dle 
�len� a 4914 hlas� p�ítomných �len� z 5474 všech možných, tj. 84,77% dle splacených 
�lenských vklad� podle ú�etního stavu k 31.10.2022 rozhodného pro tuto �lenskou sch�zi. 
Nep�ítomni osobn� nebo v zastoupení byli �lenové s nájemními právy k byt�m �. 7, 12, 21, 31, 
34, 35, 47, 52, 55, 57, 60. 

Presen�ní listina �lenské sch�ze je uvedena v P�íloze �. 0 originálu tohoto zápisu a je v jednom 
vyhotovení zakládána chronologicky v �lenské evidenci družstva. Presen�ní listina z Domovní 
sch�ze je zakládána ve spole�né �ásti evidence k byt�m. Vyhotovení tohoto Zápisu v datové 
podob� pro �leny orgán� této �lenské sch�ze obsahuje presen�ní listiny v naskenované podob� a 
jsou d�v�rným materiálem ve smyslu opat�ení GDPR.  

P�edseda p�edstavenstva družstva navrhnul zvolit orgány �lenské sch�ze družstva a to sebe 
p�edsedajícím �lenské sch�zi, Skrutátory a volební komisi ve složení Jana Nowaková + Mgr. 
Iveta Tomaškovi�ová a Ov��ovatele zápisu Bc. Nikola Dziadzio + Mgr. Iveta Tomaškovi�ová a 
Zapisovateli Ing. Vít Kodrle + Ivana Rolná. Vzhledem k tomu, že na dotaz p�edsedy 
p�edstavenstva družstva nebyly z pléna vzneseny žádné další návrhy, dal o p�edložených 
návrzích orgán� této �lenské sch�ze hlasovat.  
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Výsledek hlasování: 

�lenská sch�ze bere na v�domí informaci o presenci a schvaluje všemi p�ítomnými hlasy 

navržené osoby do funkcí na probíhající 24. �lenské sch�zi. 

Zvolení �lenové se ujali svých funkcí na �lenské sch�zi. 

 

Ad 3) Projednání �lenských záležitostí, informace o vývoji �lenské základny družstva od 

minulé �lenské sch�ze dosud 

P�edsedající konstatoval, že od minulé �lenské sch�ze nedošlo v �lenské základn� k žádným 
zm�nám �len�. Po�et �ádných �len� družstva je 54. Po�et podnajatých byt� �len� od minulé 
�lenské sch�ze je stále 24 z celkem 62 byt�, tj. podnajato je 38,71 % byt� družstva. P�edsedající 
konstatoval, že aktuáln� s podnájemci byt� nejsou na rozdíl od minulosti problémy. 

 

Ad 4) Zpráva o �innosti a finálním výsledku hospoda�ení družstva za rok 2021 a návrh na 

rozd�lení zisku 

P�edsedající konstatoval výsledek hospoda�ení družstva za rok 2021 ve výši zisku po zdan�ní 
18.741,11 K� s návrhem na p�evedení do nerozd�leného zisku minulých let. Mimo p�epo�tu 
hydraulického vyvážení soustavy ÚT domu v roce 2021 se v hospoda�ení družstva ned�ly žádné 
neobvyklé v�ci a i náklady p�epo�tu hydraulického vyvážení byly p�eú�továny k tíži nájemc� 
byt�, kte�í zm�nami v topné soustav� pot�ebu p�epo�tu vyvolali. Poté vzhledem k indispozici 
p�edsedkyn� kontrolní komise družstva p�edsedající p�e�etl Zprávu kontrolní komise družstva 
k ú�etnictví a hospoda�ení a návrhu na rozd�lení zisku za rok 2021 se záv�rem komise „bez 
výhrad“. P�ehled hospoda�ení a zpráva kontrolní komise družstva jsou p�ílohou pozvánky na tuto 
�lenskou sch�zi. 

 

Ad 5) Projednání výsledk� hospoda�ení za rok 2021 a rozhodnutí �lenské sch�ze k výsledku 

hospoda�ení za rok 2021 a k návrhu na rozd�lení zisku 2021 

P�edsedající se dotázal, zda n�kdo z p�ítomných má ke sd�lenému k roku 2021 n�jaké další 
otázky. Vzhledem k tomu, že další otázky nebyly, dal hlasovat o zprávách k roku 2021 a o 
výsledku hospoda�ení a jeho použití do nerozd�leného zisku minulých let.  

Výsledek hlasování: 

�lenská sch�ze bere na v�domí informaci o hospoda�ení za rok 2021 a schvaluje všemi 

p�ítomnými hlasy zisk ve výši 18.741,11 K� a jeho použití do nerozd�leného zisku minulých 

let!. 

 

Ad 6) Zpráva o �innosti za ú�etní období a výhled hospoda�ení družstva v roce 2022 an. 

P�edsedající konstatoval, že v roce 2022 bylo provedeno vy�išt�ní v�tracích šachet v cen�  
80.155,-- K�, jak schváleno na minulé �lenské sch�zi, jinak nebyly žádné mimo�ádné akce, 
nicmén� hospoda�ení roku 2022 je ovlivn�no rostoucími cenami �erpaných služeb pro BD, nap�. 
revizí apod. Za rok 2022 lze o�ekávat výsledek hospoda�ení po zdan�ní v mezích od ztráty až do 
výše náklad� na vy�išt�ní šachet do mírného zisku, pokud se do konce roku bude da�it lépe než 
dosud.  
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Pro zlepšením úro�ení byl 1 mil. K� z b�žného ú�tu p�eveden 6.10.2022 na t�ím�sí�ní 
revolvingový termínovaný vklad s první splatností 6.1.2023 a automatickou obnovou za 
aktuálních podmínek dále. Na dotaz z pléna na výši dosud nesplaceného dlouhodobého úv�ru 
bylo p�edsedajícím sd�leno, že dle ú�etnictví k 31.10.2022 je z�statek nesplacené jistiny úv�ru 
5,449.629,59 K� s tím, že je možné jednorázov� jistinu doplatit v roce 2026, pokud to pro 
družstvo bude výhodné. Z�statek nerozd�leného zisku minulých let je k témuž datu ve výši 
862.336,39 K�. 

 

Ad 7) Dovolby �len� a náhradník� do p�edstavenstva do kontrolní komise družstva z 

d�vod� ukon�ení �lenství v BD a odstoupení �len� z funkcí v orgánech družstva 

P�edsedající zd�vodnil pot�ebu dovolení �len� a náhradník� do orgán� družstva vzhledem 
k možným o�ekávaným zm�nám v orgánech v budoucnu a vyzval i další mladší a zkušené nebo 
ochotné se zapracovat ke kandidatu�e do orgán� družstva i jako náhradníci. P�edstavil aktuální 
kandidáty do orgán� družstva, Natálii Kotkovou a Jaroslava Malinku a nechal hlasovat o jejich 
volb�. 

Výsledek hlasování: 

�lenská sch�ze volí všemi p�ítomnými hlasy do orgán� nebo jako náhradníky do orgán� 

družstva navržené kandidáty. 

 

Ad 8) Shrnutí pr�b�hu a výsledku �lenské sch�ze, záv�r. 

P�ed hlasováním o usnesení nebyly na výzvu p�edsedajícího žádné dotazy nebo návrhy: 

P�edsedajícím bylo tedy p�e�teno navrhované usnesení, které bylo p�ijato takto: 
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Usnesení 24. �ÁDNÉ �LENSKÉ SCH�ZE 
DRUŽSTVA 

�lenská sch�ze družstva P�ijímá k programu �lenské sch�ze a k p�edloženým materiál�m a 
návrh�m toto usnesení: 

1) Schvaluje prezenci ú�astník� jak uvedena ve  2 originálech presen�ních listin; 

2) Schvaluje volbu skrutátor� a volební komise paní Janu Nowakovou a Ivetu 
Tomaškovi�ovou, zapisovatele paní Ivanu Rolnou a Ing. Víta Kodrle, ov��ovatele zápisu 
paní Janu Nowakovou a Bc. Nikolu Dziadzio; 

3) Bere na v�domí informace p�edsedy o vývoji �lenské základny družstva 

4) Bere na v�domí Zprávu o �innosti a finálním výsledku hospoda�ení družstva za rok 
2021 a návrh na rozd�lení zisku roku 2021 do nerozd�leného zisku minulých let; 

5) Bere na v�domí Zprávu kontrolní komise o kontrolní �innosti a  o hospoda�ení 
družstva za rok 2021 a dosud a stanovisko komise k návrhu na rozd�lení zisku za rok 2021 
do nerozd�leném zisku minulých let; 

6) Schvaluje Zprávu p�edstavenstva o výsledku hospoda�ení družstva a Zprávu 
kontrolní komise o kontrolní �innosti za rok 2021 a dosud a výsledek hospoda�ení za rok 
2021 po zdan�ní ve výši 18741,11 K� s rozd�lením do nerozd�leném zisku minulých let; 

7) Ukládá z nerozd�leného zisku minulých let hradit p�ípadné ztráty z budoucího 
hospoda�ení a dle úv�rových možností následn� p�ípadn� z�statek nerozd�leného zisku 
p�evést do fondu oprav a tento p�ípadn� použít na p�ed�asné splacení úv�ru od 13.1. do 
20.1.2026 p�i záruce plného vy�erpání úrokové dotace od �MZRB v �ervenci 2026; 

8) Schvaluje: 

a)  Zprávu o �innosti od minulé �lenské sch�ze dosud; 

b) vyrovnaný až mírn� ztrátový výhled hospoda�ení na rok 2022 an.; 

9) Ukládá provád�t pr�b�žnou aktualizaci p�edpisu a vyú�tování služeb spojených 
s bydlením dle zm�n v legislativ� a provád�t aktualizací všech výpo�tových list� u služeb 
spojených s bydlením dle skute�ných spot�eb a dle vývoje cen a mezd od poslední vždy do 
další aktualizace dosud v�. zohledn�ní o�ekávaného vývoje v roce 2023 an., dtto v dalších 
letech až do spot�ebování nerozd�leného zisku minulých let s ponechaným z�statkem ve  

 

fondu oprav (v nerozd�leném zisku) trvale cca 300 až 500 tis. K�. Pak teprve upravovat 
p�ísp�vek do FO �len� používaný prioritn� na splácení �erpaného úv�ru na poslední fázi 
revitalizace domu. Nájemné ne�len� družstva aktualizovat dle celkového indexu inflace od 
poslední aktualizace do aktuálního roku aktualizace vždy p�i p�ekro�ení 3% inflace 
kumulovan� od poslední úpravy nájemného byt� v nájmu ne�len�. 

10)  Schvaluje Volbu �len� a náhradník� do orgán� družstva takto:  

P�edstavenstvo: ………………. Jaroslav Malinka……………………… 

Kontrolní komise …………….. Natálie Kotková ………………………. 




