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Zápis z členské schůze

BD Karla Štěcha t2l;glt2,370 05 České Budějovice

dne 07.06,2aL7,v kanceláři družstva

Zabájeruschůze v 18:00 hod. _ předsedkyně BD p.Markéta Sitterová

Přítomno bylo 17 členů z27, schtrze tak byla usnášení schopná.

Bod 1) s""oámení přítomnÝch členů.BD se současnou situacívýmě,nY dvcří iednot§frch bffi

Pávnička zasfupující BD zaslala firmě Gryc přeďžalobní dopis s náwhem na odstoupení od smlouly a

s možností umožnění reklamace již nainstalovaných 12 ks dveří do jednotliv}ch bYtŮ

P. Gryc zaslalna účet BD častku ve qiši Kč 42.000," zarLwtavedené služby_

p, Gryc má své právní zastoupení - BD obdrželo dopis od právničky p. Gryce, kde se neáotoŽňují

s odstoupením od smlouvy, ale na reklamaci přistoupí

Dle sdělení pnívničky p. Ó.y"" si pan Syrovátka stqí za svým tvrzením, Že dveře bYlY vYbránY dobře,

dlejeho požadavku
Dne 8. 6.2017 (čhzrtek) od 17:00 hod. bude za přítomnosti p. Gryce, p. KratoŠkY, ČlenŮ jednotlivých

bytů, kde 3sou 3iz avóre vyměněné, právničk} BD a právničky pana Gryce probíhat sePisovárť

dpamarnilro p.ótokolr. potd budou domluvenyiermíny pro umožnění reklamace a vlýměnY stavajících

vadně osazených dveří
Do dnešního dne, tj. do7.6.2a|7 nebyl na jů vyměněné dveře, tj. 12 k-usri sepsán l:!|1ý p,reýa]39i

protokol, anina1"ďny dveře, §t§jně j$d tretýt sebsánžádaýpředáv4ii'protckol na.zbYtých 2S dveří +

oblažek,a'přislušeaswí, kfioté p 'I(ratošk* p§vszl a sloál'do dílny:BD. i r r

Takréž,do dneš3úho dn+,nebf,$,odvezenyitare zmubů}ě, které p,' KratoŠka cdloŽi}- d+ sklePních PIP§tor -
dle smtrorrv}, o dá€,'mělo dojít k -litvidaci, * odv*zre
požadavek na ťtrmu Gry" ] odstoupení od smlouvy na qýuěnu zbývajících 20 ks dveří a oPtava jiŽ

osazených 12 ks dveří v rarnci reklamace, tj. veškeré náklady s reklamací spojené PŮjdou kttŽi fitrtry
Gryc
po sepsání reklamačního protokolu dne 8. 6.2017 a po určení termínŮ reklamace budou Členové BD

seznámeni s dalším postupem

Bod 2) Nové dveře nabídka od dodavatelů

- představenstvem BD byly osloveny tři firmy s požadavkem, aby dodaly komPletní nabídku na aiměnu
vchodoqich dveří do jednotlivlch bytů

- Zas1ané nabídky buÁu všem'člením vloženy do dopisních schránek ve Čtvrtek 8. 6.2017, abY měl

každý možnost si nabídky prohlédnout, porovnat a vybrat
_ po vyhzentreklamace s íirmou Gryc bude pokračovat qiměna vchodových dveří do jednotliqých bYtŮ

vy,brarrou firmou, kterou lryberou ělenové BD na členské schůzi

Bod 3) Svstém iednotnóbo klíče-výměna

_ Nutné vyměnit stávající jednotnY klíč, který je od vchodov}ch dveří do domu-

_ osloven p. Medvíď, firma Alert Servis, ktérá klíč dodávala - tento systém se jiŽ nevlrábí a je nutné

dodat klíě nový.
- p. Medvíď ,uŠtutcenovou nabídku - předloženo k nahlédnutí přítomným ČlenŮm BD na schŮzi

_ Výměna * cenová kalkulace _ §ca 33.000 Kč včetně DPH - ceoa klíčŮ (podle PoČtu), montilŽe a

zabezpečení
_ Hlasovráno pro tuto nabídku, tzn.táo ťrrma, tato cena, viz. qýše.

- Pro: 17



- Návrh přijat

Bod 4) Změna poiistné smlouw na dům - Ií Štěcha 1219112

- Stávající smlouvaje z roku 2001 * staré pojistné podmínky
_ Od roku 2001 do dnešn*ro dne bylo na domě provedeno několik zisadních úprav {záepletlt, qÍtatt"

výměna oken) a ,,zhodnocení,, domt! tzn. stávajíci smlouva je zastaralá a částky pro připadné pojisúré

plnění jsou nedostačuj ící
- Současná častka výše pojistného ělni24.2aa,- Kč/ rok
- Náwh nové pojistky je na částku 26.000 Kč/ rok, tnr. naqišení o 1.800,- Kě / rok
- Hlasováno pro arrěnu pojistné smlouvy:
- Pro: 17
- Proti: 0
- Zdňeli se: a
- Návrh přijat
- Firma MATY připraví smlouvu k podpisu

Bod 5) Smlouva s íirmou MATY

- Smlouva jemezíBD a íirrrrou MATY na spnávu BD, vedení účetnictví, a další ekonomické agendy
- Smlouvaje více jak 8 let stará současná smlouvaje sepsána tak,že BD platí částku 72,50 Kč/byt/měsíc
_ Nová smlouva by byla zastávajícich podmínek i obsa}r smlouvy by byl totožný, cena by se naqišila na

čá§tku cca 83 Kč/byt/měsíc
- Hlasoviino pro úpravu smlouvy co do rýše částky, tj. navýšení o 10,50 Kč na bÝzaměsíc
- Pro: 17
- Proti: 0
- Zdrželi se: 0
- Návrh přijat
- Firma MATY připraví smlouvu k podpisu

Další info:

_ Každý člen BD může mít přehled o sv,ých platbách, zálohách, spotřebě, evidenčích listech u firmy MATY

přihlášením se na webové stránky firmy MATY, zaregistrováním se {evidenční číslo máte uvedené na

svém evidenčním listu}

- V lednu 2018 konči protipožární revize * do té doby je nutné mít vyřešenou stávající situaci s vriměnou

dveří do jednotlirných bytů

- Výměnou jednotného klíče bude mít jeden klíč i firma T-mobile, aby jim byl umožněn přístup k anténě

na střeše
_ Termín další schůze BD bude oznámen vyvěšením na nástěnce u vchodu v domě.

Schůze ukončena v 19,05 hod.
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