
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BD BEZDREVSKÁ 33

konané dne 2.12.2014 v hale domu BD Bezdrevská 33
hlasovalo 24 členů,z toho 7x plná moc
členská schůze byla usnášení schopná

1/ zahájení čl.schůze - předseda BD
2/ hospodaření družstva - informace o zůstatku na účtě,pokladně a splácení úvěru. Neplatiče 
nemáme,hospodaření družstva je měsíčně vyvěšeno na nástěnce dole v chodbě. V tomto roce 
vyšší částka zaplacena za vypracování nových stanov BD,jinak běžná údržba a agenda domu.
Nové stanovy jsou trvale vyvěšeny na webových stránkách www.maty.cz, kde jsou k zhlédnutí a 
ztažení. Představenstvo není podle OZ povinno stanovy předávat jednotlivým členům v 
papír.formě
3/ Volba představenstva - proběhlo hlasování jednotlivých členů představenstva a všichni byli 
všemi hlasy zvoleni na období 3 let podle nových stanov BD.
4/ Ostatní- hlasování a výběr firmy pro zhotovení zvonkového tabla a výměny domácích 
telefonů,firma vybrána a všemi hlasy zvolena - bude objednáno provedení práce
5/ Informace - krádeže kol v kolárně - výměna zámku a klíče proti podpisu jen členům,kteří mají v
kolárně uložena kola
                       - provedena deratizace dne 6.10.2014
                      - nátěr a oprava kontejneřiště spolu s BD B 31 a 35 
                      - večerní zamykání situace se podstatně zlepšila
                      - výtah - upozornění na špatné zacházení a vymačkávání jednotlivých pater,tím na 
ničení výtahu,možná 
                        výměna řídící desky za cca 25.000,-
                       - teplo v bytech- vyvěšeno na nástěnce,vysvětlení jak pracuje nové zařízení topení
                       - revize plynu - závady a jejich odstranění
                       - instalace nového multiplexu do spol.tel.antény / informace na nástěnce/
                       - zákonná povinnost týkající se PENB zpracování do 1.1.2015, již je v jednání
6/ Dotazy - p. Zábranský ohledně tepla - vše vysvětleno přímo na čl.schůzi

Zápis provedl :  Iralová - místopředseda BD Bezdrevská 33
dne 3.12.2014 

DODATEK K ZÁPISU ČLENSKÉ SCHŮZE Z 2.12.2014

DNEŠNÍM DNEM  2.12.2014 BYLA PROVEDENA  NA ČLENSKÉ SCHŮZI VOLBA PŘEDSTAVENSTVA, 
KDE BYLI ZVOLENI:

Jan Vranovský
Ludmila Iralová
Marie Toncarová

tedy stávající představenstvo beze změny a to na funkční období - rok 2014 až rok 2017 ,podle 
nových Stanov BD Bezdrevská 33 na dobu 3 let.
Další volba bude provedena koncem roku 2017,nebo začátkem roku 2018.

V Č.Budějovicích dne 3.12.2014

Vranovský Jan - předseda BD
Iralová Ludmila - místopředseda BD
Toncarová Marie - člen představenstva 


