ZÁPIS
z členské schůze BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUO , Gočárova tř.1288/1289
konané dne 24.dubna 2018 od 18:30 hod. v suterénu-sušárně budovy čp.1288/1289.
Program :
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Zpráva o činnosti družstva za r.2017
4. Zpráva kontrolní komise
5. Diskuze
8. Usnesení členské schůze
9. Závěr
Členská schůze byla včas a řádně svolána.
Přítomni : dle prezenční listiny
Schůzi zahájil Ing. Vecek, předseda představenstva v 18:45 hod.
Schůze je usnášení schopná-nadpoloviční účast členů (dle prezenční listiny)
Přítomno
% členů
Ad.2 Volba zapisovatele : zapisovatelem zvolena pí. Ryklová
Ověřovatel zápisu : Mgr. Posejpalová
Ad.3 – Zpráva o činnosti družstva za r. 2017 – Ing. Vecek
Noví členové – manželé Pavlíkovi

V r. 2017 doporučení – výměna ventilů u přívodu tepla
Stav balkonových zábradlí – nutno zjistit skutečný stav
Návrh na výměnu zvonků ?
Ad.4 Zpráva kontrolní komise – pí. Ryklová
Přednesena pí Ryklovou
Ad.5

Volba představenstva a kontrolní komise
Paní D.Hnízdová oznámila, že končí svoji funkci předsedy BD DUO
Návrh na funkci předsedy představenstva: p. Ing. Vecek Miroslav
Členové představenstva : pí Mgr. Posejpalová, pí Mgr.Tabetová,
Pí Herfurtová, DiS.
Schváleno
Odměna pro předsedu představenstva : schváleno 2499 Kč hrubé
mzdy , 1000 Kč hrubé mzdy pro Mgr. Posejpalovou
Schváleno

Ad.6 –Oprava-znění čl.30, odst. 3 Stanov BD DUO – z pův.5ti členů na
3členy kontrolní komise

Ad.7 – Diskuze
Reklamace odlupující se barvy na vstupních dveřích – dodavatel upozorňoval, že barva se
bude loupat, takže reklamaci nelze uplatnit.
Natření parapetních plechů na lodžiích
p.Posejpal : ucpaný odpad WC – havárie v bytě v neděli ráno
- pí Kučerová :připomínka ke stříšce nad Čedokem, kde se drží voda
- popelnice- neuspořádané – Mgr. Tabetová se pokusí zjednat v tomto
nápravu u TS města H.K.

-

schůze představenstva BD – návrh na den 1. pondělí v měsíci, v květnu bude schůze
1. středu

Ad.8 - Usnesení členské schůze :
Kontrola zábradlí balkonů – domluví Mgr.Tabetová s řemeslníkem
Oprava –nátěry parapetů lodžií

Schůze ukončena v 18,45 hod.

Zapsal : pí. Ryklová

……………………………………..

Ověřil : Mgr. Posejpalová ………………………………

