
Zápis z náhradní členské schrize
Libereckého bytového družstva Stadion
se síďem v Liberci 7, Jeron mova 494120
(zapsaného v obchodním rejst íku veden m Krajshj,m soudem v Ústí nad Labem oddíl dr.
vložka 456)
Konané dne29. čenrna 2017 v 19.00 hod.
V sušámě p ízani domu č. p. 5 se sídlem Liberec 7, Jeron mova 566
Zahájent v 19.05 hodin

Program členské sclrrize (uveden na pozvánce):
l) 19:05 Zahigeru avolba orgánri členské schtize
2) 1910 Co se děje v družstvu
3) 19'20 Vyričtování zarok2076
4) 19:30 Schváleni učetní závěrkry zarok2016 - HLASOVAT
5) 19:40 Finanční situace družstva
) 19:45 P ehled o dlužnících zab1tové a nebytové prostory

7) 19:55 odměny p edstavenstva _ HLASoVAT
8) 20:00 ostatní - budoucnost
9) 20:15 Diskuze
10) 20:30 Usneseni azávět

ad I) Zahá1ení se ujal p edseda družstva Ing' Ji í Hďrínek P ivital zde členy členské
ziíkladny' Ing Ji í Halámek byl zvolen p edsedou členské sch ze. Zapisovatelkou byla
zvolena slečna Eliška Jerje a skrutátory byli odsouhlaseni pan Špaček a pan Říha Nahradni
členská schrize byla zahájena v 19:05 hod' Prezencí prošlo 39 hlasri z celkového počtu t44
hlasri, tedy na členské schrizi bylo p ítomno 27,08 % z celkor, ch hlasri.
NríLhradní členská s chťrze j e usnášeďs chopná.
HLASoVÁNÍ
Ano 37 členri
Ne 0 členti
Zdržel se 0 členri

ad 2) P íchod 2 členri. Pan Josifek se ujal slova a seznámil členy se současnym chodem
družstva: využití neb ov_ ch prostor a probíhající opravy balkonri. Dďším bodem bylo
ukončení soudního sporu ohledně pozemku za domem, a to v neprospěch družstva. Dále
jedním z bod byl prodej bytu v objektu 569 a také reklamace SCVK ohledně vodného a
stočného' Všechny dotazy byly zodpwězeny a vysvětleny.

ad 3) Dále p edseda Halámek podď podrobné vysvětlení k položkám na vyučtovríLní služeb a
nákladri na provoz družstva.

ad 4) Schválení učetní závěrky zarok20l6
Učetní závěrka za rok 2016 včetně rozdělení hospodrí ského v-fsledku byla p edvedena v
tabulce. o schválení nechal p edseda p edstavenstva hlasovat
HLAsoVÁNÍ
Ano 39 člen
Ne 0 člen
Zdržel se 0 členfr



ad 5) Finanční situace družstva
P edseda družstva všechny p ítomné seznámil se souěasnou finanční situací družswak26.
červnu 2017'

ad 6) P ehled o dlužnících za byové a nebytové prostory
Nebytové prostory _ 12.000' -- Kč
Byty - 726.000, -- Kč (z toho Investorsko Inžen rská a s 478 000' _- Kč)
Parkovné - cca l8.000, -- Kč

ad 7) odrněny p edstavenstva
P edstavenstvo a jeho činnost byla pozitivně zhodnocena (finanční situace, hospodrí slqi
l sledek, plnění stanovenjlch rikolri) a p edsedou p edstavenstva byl podán návrh o zachor,áni
vyše odměn jako v p edchozích 9 letech, tj. trojnásobek běžné měsíční ďměny všem členrim
p edstavenstva' Pro pana Halámka 3x 6.000, -- Kč a pro pány Josífka a Suchélro 3x 4'000, --
Kč pro každého. o tomto n'áwhu nechal hlasovat.
HLASovÁNÍ
Pro 3 hlasri
Proti 0
ZdrŽel se 3 (prínové Josífek, Halámek a Such )
Usnesení zní: odměna za rok 2016 členrim p edstavenstva bude zachována ve vyši
p edclrozich 9 let' tj ve v_1iši trojnásobku běžrré měsični odrněny všem členrjm p edstavenstva

ad 8) Budoucnost
Poté se pan Josífek ujal uzaťení členské schrize projednáním budoucnosti. Jednalo se o
opfa\'u ,,stoupaček" SV a TUV, opÍaw uzávěru SV a TUV v bytech. Dr|le se projednávďo
malování společqich prostor' kde se po hlasování rozhďlo pro celkové malování celého
objektu Členové byli iďormováni o změně reŽtnru parkování' kvrili prohranému soudnímu
sporu. Posledním diskutovanym bodem byl byt v objektu 569' kď se nachází v dezolátnim
star'u' Clenové družstva si nakonec schrize odhlasovali vyplacení p eplatk za r,1rtli1.'áni
roku 201 s tím, že vr_fsledky reklamace za náměr SV (SčVK) se bude ešit v nrísledujícím
učetním období (za rok 2017)Na zátkladé p ipomínky družstevníka byl odsouhlasen p evod
hospodá_ského vysledku do nerozděleného zisku.

Po odhlasování proběhlo schváleni k usneseni ke všem zminěnym bodrim a na závěÍ
poděkoval p edseda všem zučastněnym za ričast a členskou schrizi ukončil. Schuze byta
ukončerra ve20:22'

P ílohy: jmenn seznam učastníku ch ze; pozvánka náhradní čl' schrizi; podklady, |aeré byly
p ed|oženy k jednotliv'.im bodrim

V Liberci dle 29. června2017



P edseda p edstavenstva
Ing Ji í Halrirnek

Zapisovatelka
Eliška Jerje


