
Zápis z     mimořádné členské schůze bytového družstva Cihelna, družstvo      
konané dne 15.10.2009 v     19,00 hod      

V     salóncích v     budově Hotelu IMOS, Hudcova 72, Brno      
1. Schůze byla zahájena Ing. Josefem Hájkem.

Počet přítomných členů – 53 (prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu), 
členská schůze byla usnášeníschopná.
Orgány členské schůze: předseda členské schůze: Ing. Josef. Hájek
Sčitatelé hlasů: Ing. Jana Hanzalová, Ing. Pavel Sedlák
Zapisovatelka: Ing. Michaela Kalužová

2. Hlavním bodem programu schůze byla diskuze o možném zateplení fasády, výměně oken a 
opravě střechy s návazností na program „Zelená úsporám“. Hostem byl Ing. Ševčík z firmy 
Menhir, který zpracovával úvodní studii k dané problematice.

Ing. Hájek seznámil členy družstva s variantami oprav – s možností využití dotace 
z programu „Zelená úsporám“ i  bez využití dotace (opravy by se mohly provádět postupně 
v průběhu několika let).
Ing. Urbášek přečetl zprávu kontrolní komise, ve které provedl orientační propočet 
návratnosti investice do zateplení a sdělil stanovisko KK k jednotlivým variantám. Celá 
zpráva tvoří  přílohu zápisu č. 3.
Ing. Ševčík seznámil družstevníky s detaily studie. Kompletní studie tvoří přílohu 
zápisu č. 4.
Pozn. Studie obsahuje chybu ve stupních datech (koeficienty prostupu okenních skel), na 
kterou upozornil ing. Ševčíka ing. Urbášek. Po přepočítání dle skutečnosti bude 
vypočítaná úspora pravděpodobně ještě nižší.
Následovala diskuze ohledně studie.

Proběhlo hlasování ohledně dalšího postupu. Představenstvo provede výběrové řízení na 
vypracování projektové dokumentace pro realizaci díla. Osloveno bude cca 10 firem. 
Celková cena projektu by měla být cca 200.000,-
Pro: 53
Proti: 0
Zdrželo se: 0
- odsouhlaseno
Konečný výběr zhotovitele projektu bude proveden ve spolupráci s vybranými členy 
družstva, pracujícími v oboru (ing. Pulcová, p. Čeplová, ing. arch. Jandora, ing. 
Jahoda).

   3.  Proběhlo hlasování o usnesení členské schůze
* pro: 53
* proti: 0
* zdrželo se: 0

       - usnesení řádné členské schůze bylo jednomyslně odsouhlaseno.
       Znění usnesení tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

V Brně dne 15.10.2009                                                       
                                                                        Ing. Michaela Kalužová 
                                                                              zapisovatelka



Usnesení
mimořádné členské schůze bytového družstva Cihlelna, družstvo

konané dne 15.10. 2009 v     19,00 hod.  
v     salóncích v     budově Hotelu IMOS, Hudcova 72, Brno      

Mimořádná členská schůze bytového družstva Cihelna, družstvo, která se konala dne 15. října 
2009 v 19,00 hod. v salóncích v budově Hotelu IMOS, Hudcova 72, Brno se usnesla:

Představenstvo družstva provede výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace pro 
realizaci díla. Osloveno bude cca 10 firem. Celková cena projektu by měla být cca 200.000,-

Usnesení členské schůze bylo jednomyslně přijato.

V Brně dne 15.10.2009

Za správnost:

   
Ing. Josef Hájek                Ing. Michaela Kalužová
předseda členské schůze               zapisovatelka


