Zápis z náhradní lenské sch ze bytového dru stva Cihelna, dru stvo
konané dne 10.5.2007 v 19,00 hod
V gará i bytového domu Cihelna, Banskobystrická 176-182
1. Sch ze byla zahájena p. Michaelem Pa ízkem, který konstatoval, e lenská sch ze
je úsná eníschopná. Po et p ítomných len 34 (prezen ní listina tvo í p ílohu . 1
tohoto zápisu)
2. lenská sch ze jednomysln zvolila orgány lenské sch ze:
* p edseda lenské sch ze: p. Michael Pa ízek
* zapisovatelka: Ing. Michaela Adamcová
* s itatelé hlas : RNDr. Lenka Dvo áková, Ing. Pavel Sedlák
3. P. Beránková seznámila leny dru stva s výsledky hospoda ení. Prob hlo hlasování o
etní záv rce za rok 2006
* pro: 33
* proti: 0
* zdr elo se: 1
- ú etní záv rka byla schválena.
tí rok roze le p. Beránková v em len m (p i rozesílání pozvánek na lenskou sch zi)
podrobn í rozvahu hospoda ení, nap . za poslední 3 roky
4. Ing. Hromádková podala informace týkající se vyú tování náklad a slu eb
za rok 2006. Prob hla diskuze ohledn rozú tování tepla a teplé vody (n kte í lenové
nebyli s rozú továním spokojeni). Aktuální vyú tování je rozd leno pom rem 70/30.
Ing. Hromádková provede dal í opravné vyú tování podle lo ských výpo .
Metodiku vyú tování v . výpo tového vzorce vyv sí na nást nky.
5. P. Pa ízek navrhl zvý it odm ny len m p edstavenstva a kontrolní komise o 10%
(tj. m sí : p edseda p edstavenstva 2700,-, místop edseda p edstavenstva 2700,-,
len p edstavenstva 2080,- a len kontrolní komise 550,-)
pro: 31
proti: 0
zdr elo se: 2
- schváleno
6. Prob hla volba p edsedy p edstavenstva:
kandidát: Ing. Michal Zále ák
* pro: 34
* proti: 0
* zdr elo se: 0
- Ing. Michal Zále ák byl jednomysln zvolen p edsedou p edstavenstva
7. P. Pa ízek informoval leny o chodu dru stva za poslední rok (neplati i,
erní nájemníci)

6

Kamerový systém
Ing. Hromádková p edstavila nabídku na kamerový systém. Cena cca 125.000,- K
za 5 kamer – u ka dého vchodu a u gará e. Centrální po íta umíst n v trezoru,
nap . na chodb nebo v ko árkárn .
Dle situace bude mo no dokoupit dal í kamery a do vý e cca 300.000,- K
ed objednáním kamerového systému budou na nást nkách vyv eny podrobnosti výb ru,
nap . výb r dodavatele, cenové kalkulace, p esný popis apod., aby se v ichni lenové
mohli k vybranému systému vyjád it.
* pro: 24
* proti: 0
* zdr elo se: 10
- schváleno

7

Oplocení popelnic
pro: 2
proti: 29
zdr elo se: 3
- popelnice se prozatím oplocovat nebudou

8

Dr áky na kola
dle dohod z p edchozích sch zi zahájilo p edstavenstvo kroky k úprav ko árkáren. B hem
krátké doby budou nainstalovány dr áky na kola.
ed vlastní instalací dr ák bude na nást nkách vyv eno upozorn ní.

9

Nám ty dru stevník – diskuze:
* výtah v bloku D – je t eba zjistit více informací, zda je to v bec mo né, kdo by výtah
zaplatil, apod.
* samozamykací zámky – cena na vchod 6.000,- K (bez el. vrátníku), 12.000,- (s
napojením na el. vrátník).
Prob hlo hlasování o „dra í variant “
* pro: 31
* proti: 1
* zdr elo se: 2
- schváleny samozamykací zámky s napojením na el. vrátník
* erní nájemníci – bylo navr eno, aby byl, pro lep í kontrolu, na nást nkách ve v ech
vchodech vyv en seznam byt v . po tu lidí, kte í jsou v bytech nahlá eni.
* pro: 30
* proti: 1
* zdr elo se: 3
- schváleno
* okolí domu
Vzne ení po adavku od len dru stva na:
* pravidelné likvidování grafit na fasád a sloupech
* razantn í kroky proti idi m parkujících v to

10. Bylo odsouhlaseno usnesení náhradní lenské sch ze.
Zn ní usnesení tvo í p ílohu . 2 tohoto zápisu.

V Brn dne 10.5.2007
Ing. Michaela Adamcová
zapisovatelka

Usnesení
lenské sch ze bytového dru stva Cihlelna, dru stvo
konané dne 10.5. 2007 v 19,00 hod.
V gará i bytového domu Cihelna, Banskobystrická 176-182

náhradní

ádná lenská sch ze bytového dru stva Cihelna, dru stvo, která se konala dne 10.kv tna 2007
v 19,00 hod. v gará i bytového domu Cihelna, Banskobystrická 176-182, Brno se usnesla:
1.

2.
3.

emi hlasy byly schváleny orgány lenské sch ze:
edseda lenské sch ze: p. Michael Pa ízek
zapisovatelka: Ing. Michaela Adamcová
s itatelé hlas : RNDr. Lenka Dvo áková, Ing. Pavel Sedlák
lenská sch ze schválila ú etní záv rku za rok 2006.
lenská sch ze zvolila p edsedu p edstavenstva bytového dru stva Cihelna,
Ing. Michala Zále áka

Usnesení lenské sch ze bylo jednomysln p ijato.

V Brn dne 10.5.2006

Za správnost:

Michael Pa ízek
edseda lenské sch ze

Ing. Michaela Adamcová
zapisovatelka

