
Bytové družstvo Výškovická 194, 700 30 Ostrava, Výškovická 636/194, 
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1519 

IČ 258 97 977 
 

Usnesení členské schůze BD Výškovická 194 ze dne 13. 6. 2019 
 

Přítomno 16 členů BD, z toho 2 na základě písemné plné moci, tj. 88,88 %, členská schůze je usnášeníschopná.  
Ing. Hana Nováková, host. 
 
Řízením členské schůze byla pověřena 100 % hlasů Libuše Šrámková, zapisovatelem byla pověřena 100% hlasů 
Dagmar Veselovská. 
 
Program členské schůze byl schválen všemi přítomnými – 100% hlasů. 
 
Členská schůze schvaluje: 

1. ČS schvaluje plným počtem hlasů volbu členů nového představenstva ve složení dle předložené 
kandidátky, po souhlasu přítomných bylo provedeno hlasování o všech kandidátech najednou.  
Do představenstva byli zvoleni na dalších 5 let: 
                                                               Dagmar Veselovská, Mgr. Irena Goldová a Lucie Neuhyblová. 
Předsedou představenstva byla všemi přítomnými zvolena paní Dagmar Veselovská, 
místopředsedou představenstva byla všemi přítomnými zvolena paní Mgr. Irena Goldová, (bod 2 
programu). 

2. Členská schůze schvaluje výsledek hospodaření zisk po zdanění BD za rok 2018 ve výši 80 074,85 Kč 
a jeho převedení na účet ostatních rezerv na opravy a údržbu (fond oprav) –(bod 3 ČS)S schvaluje 
Dohody o provedení práce pro rok 2019 dle předloženého seznamu, bylo zároveň schválena 
výplata DPP pololetně (bod 4/2). 

3. ČS schvaluje výměnu poměrových měřičů indikátorů spotřeby tepla za E-ITN s dálkovým odečtem 
dle nabídky firmy TEMAS-KON, s.r.o. (předběžná cena cca 31 000 Kč) a pověřuje uzavřením 
smlouvy představenstvo BD. 

4. ČS schvaluje opravu poškozených vchodových dveří, uzavřením smlouvy pověřuje představenstvo 
BD. 

Členská schůze bere na vědomí: 

1. ČS bere na vědomí zprávu hospodaření BD a  vyúčtování služeb za rok 2018, přeplatky byly 
vyplaceny v 05/2019,  
ze 3 nedoplatků nebyl uhrazen k dnešnímu dni jeden-byt č.9 (bod 4/1). 

2. Informaci paní Libuše Šrámkové k výměně kompenzátorů, která bude provedena v letním období 
(bod 4/3). 

3. ČS bere na vědomí zprávu u nutnosti úpravy nebo uzavření nové pojistné smlouvy -bylo započato 
jednání s pojišťovnou Kooperativa, která se specializuje na bytová družstva-zajistí představenstvo 
BD (bod 4/4). 

4. ČS ukládá představenstvu BD, aby pokračovalo v jednání o změně banky (nyní PS). 
Paní Libuše Šrámková vyzvala přítomné k hlasování o předloženém usnesení. Pro přijetí hlasovali všichni přítomní  
tj. 100 %, usnesení bylo přijato. 

 

Zapsala: Dagmar Veselovská                                          Dagmar Veselovská, v. r.  
Ostrava. 13. 6. 2019                     předseda představenstva. 


