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Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II,  konané dne 5.10.2012 

Zahájeno: 18,00 hod 

Ukončeno: 20,00 hod 

Přítomni:   Ing. Hana Večeřová, MSc., Mgr. Hana Číšecká, Aneta Junáková, Bc.Bronislav Panzar, 

Michal Koranda 

Hosté:  Bc. Petr Bartoš, Ing. Peter Trnčík, pí. Marie Svozilová, Ing. Radovan Fojt, MBA 

Omluveni: Ing. Jaromír Parobek 

 

Program: 

1. Přivítání účastníků             
2. Volba zapisovatele  
3. Předání dokumentace Družstva     
4. Legislativní úpravy     
5. Nastavení interních pravidel    
6. Office Družstva       
7. Úkoly z Členské schůze      
8. Vize do konce roku a na r.2013     
9. Rozdělení kompetencí a úkolů k řešení    
10. Diskuse        
11. Závěr 

 
Ad 1) Schůze představenstva byla řádně svolána a řídila se programem, který přítomní členové 
jednohlasně schválili.  

- Představenstvo schválilo, že jednání představenstva budou veřejná a přístupná všem 
družstevníkům.  

- Pozvánka na jednání byla zveřejněna i na www družstva, tak aby i ostatní družstevníci měli 
možnost se jednání zúčastnit.  

Ad 2) Zapisovatelem byla zvolena Ing.Večeřová 
 
Ad3)  Předání dokumentace družstva 
V souvislosti se změnou představenstva a statutárních zástupců bylo na programu jednání předání 
kompletní dokumentace družstva novému představenstvu:  

- Dokumentaci  předala   bývalá předsedkyně družstva Mgr. Hana Číšecká, o předání byl sepsán 
předávací protokol, který je také přílohou tohoto zápisu.   

- Účetní dokumentace (kompletní účetnictví od vzniku družstva) je uložena v účetní kanceláři, 
která pro družstvo doposud zajišťuje vedení účetnictví (pí. Procházková)  

-  V souvislosti s nutností zajistit odpovídající uložení a zabezpečení dokumentace předložil 
předseda p.Koranda představenstvu návrh na vyhrazení některé ze společných místnosti 
domu za účelem využití jako kanceláře SBD – konkrétní návrh bude předložen k projednání 
členské schůzi.   

o Ú 10/10/12 Připravit konkrétní návrh na využití spol.prostor k projednání členské 
schůzi     

 Z: p.Koranda  
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Ad 4) Legislativní změny 

v souvislosti se změnou představenstva a úpravou stanov je nutné zabezpečit následující změny: 

- Změna stanov a představenstva v obchodním rejstříku – vzhledem k tomu, že na členské 
schůzi, která se těmito změnami zabývala, byla přítomna notářka Mgr.Vraníková, bude 
požádána, aby zabezpečila i provedení změn v OR 

o Ú11/10/12 Projednat s Mgr.Vraníkovou zajištění změn v OR 
 Z: pí.Číšecká 

- V souvislosti s výše uvedeným doloží  členové představenstva výpis z rejstříku trestů a 
podepíší čestné prohlášení ( dle násl.pokynů Mgr.Vraníkové)  

o Ú12/10/12 Předat pokyny k zápisu do OR představenstvu a Zajistit výpisy z RT 
 Z:pí.Číšecká 

+představenstvo; 
- Banka – změny dispozičních práv - budou provedeny ihned po zápisu nových orgánů do OR, 

do té doby bude s účtem disponovat pí.Číšecká, stejně jako doposud ( obdobně nakládání 
s pokladní hotovostí –pokladna zůstává  prozatím u pí.Číšecké);  

o Ú 13/10/12 Do odvolání zajišťovat platební styk Družstva, jako doposud 
 Z: pí.Číšecká 

- Od 1.1.2013 bude provedena optimalizace bank.účtů za účelem minimalizace nákladů ( místo 
stávajících 4 bankovních účtů pouze 1;  nadále bude zachována evidence dle jednotl.vchodů, 
ale pouze účetně ) 

o Ú14/10/12 Zajistit nabídku bankovních služeb 
 Z: p.Koranda 

 
- Od 1.1.2013 - Návrh na převedení účetnictví a správcovství pod 1 firmu ( doposud účto 

pí.Procházková, správa p.Hučík  => snížení nákladů a větší flexibilita => představenstvu a násl. 
Členské schůzi bude předložena k posouzení cenová nabídka na zajištění komplexních služeb  

o Ú15/10/12 Prověřit možnost ukončení smlouvy s účetní firmou + zvážit vhodný 
termín ukončení s ohledem na zpracování účetní závěrky a daň.přiznání 

 Z:p.Koranda,pí.Večeřová 
o Ú16/10/12 Zajistit nabídku na zajištění komplex.správcovských služeb  

 Z:p.Koranda,pí.Večeřová 

Ad 5)   Nastavení interních pravidel 

- Pravidelná jednání představenstva se budou konat vždy ve čtvrtek v 1.týdnu v měsíci, od 
18,00 hod ve vchodu 3271; jednání budou veřejně přístupná všem členům družstva;  

o Ú17/10/12 pozvánky na jednání  vč.programu písemně i na www 
 Z: p.,Koranda, pí.Večeřová 

- Informace o činnosti družstva – budou průběžně sdělovány prostřednictvím 
www.sbdrybnicky2.cz;  emailové komunikace s představenstvem – sbdrybnicky2@seznam.cz; 

o Ú18/10/12 Požadavky na zveřejnění informací na webových stránkách předávat 
na email družstva 

 Všichni, průběžně 
- Fond oprav – diskuse o výši příspěvku – stávající platba je 5,-Kč/m2 -dle zkušenností správce 

není dostačující, neboť průměrně  3,-Kč jsou „spotřebovány“ na zajištění běžného chodu 
domu, tvorba zdrojů na opravy je tak pouze ve výši 2Kč/m2 =>  pro stanovení potřebné výše 
platby do FO bude posouzen stav domu, sestaven plán oprav  a na základě toho vyčíslena 
potřeba tvorby zdrojů ( s ohledem na zůstatek prostředků na FO) => návrh bude předložen 
k projednání členské schůzi – podmínkou je nastavení interních pravidel pro financování 
oprav a údržby, která by měla být závazným dokumentem družstva  

http://www.sbdrybnicky2.cz/
mailto:sbdrybnicky2@seznam.cz
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o Ú19/10/12 Zmapovat současný technický stav   domu  -  shromáždit přehled 
závad a požadavky na opravy v jednotlivých bytech a vchodech a požadavky předat 
předsedovi do 15/10/2012 

 P.Koranda – za 3271 
 Pí.Junáková – za 3277 
 Pí.Číšecká – za 3272 
 P.Panzar – za 3273 

 
 T: do 15.10.2012 

 

o Ú20/10/12 Zajistit nabídky firem k posouzení finanční náročnosti  požadovaných 
oprav a údržby 

 Dle možností všichni 
o Ú21/10/12 Připravit návrh interních pravidel pro financování oprav a údržby  

 P.Trnčík 

Ad 6) Office družstva 

- Evidence členů družstva/nájemníků => dle informace pí.Číšecké je nutné na Město (p.Šindler, 
pí. Škřebská) předávat aktualizované seznamy členů 

o Ú22/10/12 Zajistit předání aktuálních evidencí členů na MěÚ + v el.podobě 
předat předsedovi (vč. evidence členských podílů  dle platné legislativy) 

 Pí. Číšecká 
- Korespondence – sídlo i korespondenční adresa beze změny, pouze změna schránky  

o Ú23/10/12 Zajistit označení schránky pro korespondenci SBD Rybníčky II 
 Pí.Večeřová 

Ad 7 až 10) Úkoly z členské schůze, vize do konce roku , kompetence, diskuse   

Představenstvo projednalo úkoly, které vzešly z předchozích dvou členských schůzí ( v 8 a 9/2012), 
rekapitulace je uvedena dále. Pro přehlednost budou úkoly vždy  číslovány (poř.číslo úkolu/měsíc 
jednání/rok) a stanovena konkrétní zodpovědnost a termín k plnění.  Kompetence byly rozděleny již 
v rámci předchozí části jednání, obdobně i diskuse byla vedena průběžně  k jednotlivým bodům 
jednání. 

Ú 1/8/12 Zákaz parkování pod okny u vchodu 3272 => vyřízeno; dostačující stávající označení 
cedulí 

Ú 2/8/12 Označení park.místa pro invalidy    

 Z: p.Koranda 

Ú 3/8/12 Řešit možnost nových park.míst za domem  

 Z: p.Koranda 

Ú 4/8/12 Projednat možnost označení „Obytná zóna“ 

 Z: p.Koranda 

Ú 5/8/12 Oprava zádveří 3277 a 3271  

 3271-splněno, svépomoci opraveno;  
 3277 – úkol trvá; zahrnout do plánu oprav 
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Ú 6/8/12 Narovnání vztahů u 2 „nedotovaných bytů“ – dle informace pí.Svozilové je záležitost 
po zdlouhavých a komplikovaných  jednáních téměř  dořešena - Zastupitelstvo města záležitost 
projednalo a schválilo narovnání majetkových vztahů formou  darovací smlouvy –smlouvy připravuje 
právník Města na náklady Města  => dotčené 2 bytové jednotky  budou následně ve 100% vlastnictví 
družstva;   NUTNO ZAJISTIT  DOŘEŠENÍ TÉTO  ZÁLEŽITOSTI !, včetně souvisejích změn (katastr, 
náj.smlouvy,..) 

 Z: p.Koranda, pí.Večeřová 

Ú 7/8/12 Aktualizace nájemních smluv ve vazbě na Prohlášení vlastníka – v důsledku zápisu 
Pohlášení vlastníka stávající smlouvy neodpovídají stavu dle KN (čísla b.j.) a je nutné je aktualizovat 
=> s Mgr.Janštovou, která zpracovávala Prohlášení , bude projednána příprava dodatků k nájemním 
smlouvám a následné předložení ke schválení Radě města a příprava k podpisu nájemníkům 

 Z: pí.Večeřová 

Ú 8/8/12 Řešit  s MěÚ nesrovnalosti týkající se pozemků pod domem  ( parc. č.7801/2) 

 Z: p.Koranda, pí.Večeřová 

Ú 9/8/12 Optimalizace pojištění domu –  z praktického hlediska se jeví optimální pojistit celý 
dům u jedné pojišťovny ; nutno  posuzovat také s ohledem na možné  lhůty  ukončení  stávajících 
smluv  => projednat s vedením „sousedních“ SBD  možnost konsolidace pojištění domu a zajistit 
nabídky pojištění  a příp. připravit výběrové řízení 

 Z: p.Koranda, p.Panzar, 
příp.další dle možností 

 

Ad 11) Závěr  

Předseda poděkoval všem přítomným členům představenstva i hostům  za účast na jednání a za jejich 
aktivní přístup k řešení problematiky družstva  a vyslovit přání, aby se v tomto přátelském a tvůrčím 
duchu nesla i veškerá další jednání. 

 

 

Příští veřejné  jednání představenstva družstva se uskuteční 

dne 1.11.2012 v 18,00 hod ve vchodě 3271. 

 

 

Zapsala : Ing.Hana Večeřová, MSc. 

V Kroměříži , dne 6.10.2012 


