
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 30. 05. 2018 
 

Přítomno 10 členů BD, z toho 4 na základě písemné plné moci, tj. 55,55 %, 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 výsledek hospodaření zisk po zdanění BD za rok 2017 ve výši 92 471,36 Kč a jeho 

převedení na účet ostatních rezerv na opravy a údržbu (fond oprav) -bod 2 programu. 
 

2. ČS schvaluje Dohody o provedení práce pro rok 2018 dle předloženého seznamu (bod 3). 
 

3. ČS schvaluje členům statutárního orgánu dohody o provedení práce, spojené se zajišťováním 
administrativy v bytovém družstvu, shromažďováním prvotních účetních dokladů, zajišťování 
obchodního styku s dodavateli všech služeb a prací týkajících se domu, zajišťování kontaktu 
s bankou a správcem – účetní firmou a to od 1. 1. 2008. Členové statutárního orgánu se vzdávají 
odměny statutárního orgánu. 

               

Členská schůze bere na vědomí: 
 

1) zprávu o připravované výměně kompenzátorů na stoupačkách v bytech (10,11,12) po ukončení 
topné sezony (zajistí představenstvo BD) 

2) nutnost provedení kontroly topné soustavy v jednotlivých bytech po ukončení topné sezony 
s tím, že poté budou provedeny případné opravy (zajistí představenstvo BD) 

3) zprávu ing. Novákové o uzavření „Smlouvy o zpracování a ochraně osobních údajů č.2018/07“ 
4) zprávu předsedkyně představenstva o jednání, souvisejícím s případnou změnou pojistné 

smlouvy, smlouva je zastaralá, uzavřená před 15 lety (viz nabídka Kooperativy), zajistí 
představenstvo 

5) vyúčtování služeb za rok 2017 – bez reklamací, nedoplatky jsou uhrazeny, přeplatky budou 
uhrazeny na účty nejpozději do 31. 7. 2018 – předseda představenstva 

 
Paní Dagmar Veselovská vyzvala přítomné k hlasování o předloženém usnesení. Pro přijetí hlasovali 
všichni přítomní tj. 100 %, usnesení bylo přijato. 

 
 
Zapsala: Dagmar Veselovská                  Libuše Šrámková, v. r.       
Ostrava. 30. 05. 2018                      předseda představenstva   
                                 


