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Z Á P I S 

z členské schůze samosprávy družstevního domu  
 
    

v místě Přeštice, čp. 1252, konané dne 4. 5. 2018 
 

Členské schůze se zúčastnilo:  13 členů z 16-ti 
 
Vzhledem k počtu zúčastněných s právem k hlasování nebyl uplatněn čl. 41, odst.2  Stanov družstva. 
Přítomni členové z bytových jednotek dle prezenční listiny: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16; 10 a 14 – se 
seznámili s předkládanými materiály a předali písemně svůj hlas před zahájením schůze z důvodu 
nemožnosti osobní účasti v době plánovaného času konání schůze.  
 
Projednávaný program v souladu s pozvánkou:  

1. Předložení zjištěných nabídek na financování oprav 

2. Rozhodnutí o variantě financování 

Zápis: 
Zahájení schůze předsedkyní samosprávy domu paní Štětinovou. Zopakovala, kvůli čemu se sešli 

členové domovní samosprávy, a seznámila přítomné spolu s paní Šiftovou s dostupnými materiály. 

Po diskusi a připomínkách byli všichni přítomní vyzváni k výběru jimi preferované varianty k řešení 

opravy domu většího rozsahu. (Výběr z 5-ti variant obsahujících kompletní úvěr až po nerealizování 

oprav) 

Výsledek: 
1. Varianta „úvěru střecha + všechny balkony úvěrem“ zvítězila poměrem 9:4 variantě „balkony 

1,5,9,13 a střecha bez úvěru s doplatkem majitelů vybraných balkonů 1,5,9,13 mimořádným 

členským vkladem“. 

2. Varianta č. 3 „pouze oprava balkonů 1,5,9,13 s vědomím, že budoucí oprava střechy bude cca 3x 

nákladnější“ z důvodu její kompletní opravy - získala 1 hlas 

3. Zbylé dvě varianty 0 hlasů. 
 
Hlasovalo 100% přítomných, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

a) Nadpoloviční většinou usnášeníschopných zástupců bytové samosprávy bylo rozhodnuto o 

úvěrování oprav bytového domu v souladu s předloženou bankovní nabídkou na 5 let. 

b) Zahájit neprodleně přípravné práce na řešení opravy střechy SBD Přeštice a podepsání 

financování úvěru oprávněnými osobami NBD Přeštice. 

          
Zápis zapsala:  Jitka ŠTĚTINOVÁ         ……………………………….. 

                   předseda samosprávy v.r. 


