
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE BD BEZDREVSKÁ 33

konané dne 26.5.2015 v hale domu BD Bezdrevská 33
hlasovalo 24 členů z toho 10 x plná moc
členská schůze byla usnášení schopná

1/ zahájení členské schůze - předseda BD 

2/ hospodaření a výsledovka za rok 2014 - odsouhlaseno všemi jednohlasně 

3/ hospodaření družstva -  k datu 30.4.2015 zůstatek na BÚ .......917233,57
                                         - SPLÁTKA ÚVĚRU ZBÝVÁ DOPLATIT 4.354.768,03
                                        - pokladna ..............................42.660,-
   
informace o měsíčních a čtvrtletních platbách, v roce 2015 bylo povinně provedeno 
PNEB energetický štítek domu/9.2.15/ zaplaceno 6200,-
za rozúčtování tepla fi Techem zaplaceno ......................11.228,-
Upozornění na vyvěšené hospodaření družstva měsíčně na nástěnce ,znovu připomenuto
Stanovy BD trvale vyvěšeny na webových stránkách domu na www.maty.cz
informace o trvalém dluhu - který bohužel nemáme šanci vymoci, protože před naším 
Bd  je více firem ,které se hlásí o vymožení dluhu
4/ návrh na opravu předního a zadního vchodu do domu - informace o vyčištění a nebo 
novému natažení nátěru 
5/ různé
   informace kontejner a jeho využití k odstranění nepořádku ve sklepech a bytech
   opětná ztráta kol v kolárně / klíče dostali proti podpisu pouze nájemníci domu/
   opakující se stížnost na poškozování výtahu - namačkání všech pater apod....
   informace o nově nastaveném a seřízeném topení pro byty 
   návrh na seřízení oken v bytech i na chodbách - plán na podzim provést 
-odsouhlaseno
   informace vše co se týká domu vč. oprav,deratizace,tel.antény,apod... je vždy předem 
vyvěšeno na nástěnce nebo podle 
   důležitosti na výtahových dveřích a to vč. měsíčního hospodaření družstva
   dotazy členů zodpovězeny ihned na čl.schůzi, týkající se  hospodaření a oprav v domě
   návrh na celkovou opravu nátěru  předního a zadního vchodu - odsoulasena bylo 
oprava a umytí nátěru Marmolit svépomocí.

      bylo dohodnuto a odsouhlaseno všemi členy ,že členské schůze budou dle Stanov BD 
Bezdrevská 33 probíhat pouze jednou 

      ročně a to vždy  v měsíci květnu /červnu/ kdy bude třeba odsouhlasit účetní uzávěrku za minulý 
rok,pokud by bylo třeba svolá se 

      čl.schůze mimořádná.

   upozornění členům - nedoplatky za rok 2014 jsou splatné do 30.6.2015 dle Stanov BD
Bezdrevská 33

Zápis provedl: Iralová - místopředseda BD Bezdrevská 33 
                         dne 27.5.2015

http://www.maty.cz/



