Bytové družstvo Fantova 1780–1784
Fantova 1782/32, 155 00 Praha 515
IČ: 276 20 590

Zápis z členské schůze
konané dne:
místo:
čas zahájení:
přítomnost členů:
výrok:

28.2.2008
KD Mlejn, o.p.s.
19,00 hodin
58, to je 73,4%
schůze byla usnášení schopná

Program členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, volba orgánů schůze
Shrnutí dosavadním průběhu převzetí domu
Informace o dalším postupu
Projednání odměn členů představenstva a kontrolní komise
Diskuse

Průběh jednání:
1) Členskou schůzi řídil předseda představenstva Ing. Löffelman.
Členská schůze schválila:
1. převedení zůstatku vrácené částky vyúčtování ve výši 400.000,- Kč do fondu oprav,
(56-0-2)
2. výši sazeb nájemného nebytových prostorů pro rok 2008 a způsob jejich stanovení takto:
(54-2-2)
Umístění a způsob užití
kanceláře
prodejny, sklady, výrobny

Roční sazba v Kč za 1 m2
přízemí
suterén
1.000,650,1.150,750,-

3. způsob odměňování a výši odměn členů orgánů družstva takto:
(47-0-11)
předseda představenstva
ostatní členové představenstva
předseda kontrolní komise
ostatní členové kontrolní komise

5.000,- Kč měsíčně
3.000,- Kč měsíčně
1.200,- Kč měsíčně
800,- Kč měsíčně

Členská schůze vzala na vědomí:
4. informaci předsedy o dosavadním postupu představenstva družstva při zajišťování správy a
stavu převzetí domu,
5. návrh finančního záměru zajištění správy domu pro rok 2008 a rozložení finančních nákladů do
jednotlivých fondů,
6. informaci předsedy o dalším postupu správy domu a záměrech BD,
7. informaci a pokyny ke způsobu objednávání a zajišťování oprav,
8. pokyny pro postup při předčasném splacení členského závazku,
9. informaci UMČ Prahy 13 o možném správním řízení s BD při dalším porušování čistoty, pořádku
a klidu v okolí domu,
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10. návrh pléna o nutnosti zabezpečit dům před cizími osobami a nežádoucí činností,
11. návrh pléna zřídit kancelář BD a zajistit její řádný provoz,
12. informaci předsedy o způsobu a termínu distribuce nájemních smluv.
Členská schůze uložila členům BD:
1. udržovat čistotu a pořádek uvnitř domu a v jeho bezprostřední blízkosti, zejména při nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, při manipulaci s nebezpečnými látkami, při stavebních
úpravách a jiných pracích,
2. při zájmu o předčasné splacení členského závazku uvědomit představenstvo nejméně 3 měsíce
před termínem vzhledem k požadavku a termínům banky.
3. při objednávání oprav v bytech a společných prostorách se řídit „Stanovami“ a postupem
stanoveným na členské schůzi.
Členská schůze byla ukončena v 20,15 hodin.

Zapsal(a):

Ing. Hartmann

Ověřil(a):

Ing. Haškovcová, Ing. Hrouda
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