Usnesení
členskéschůze Bytového družstva Mělník 3265,3266,3267
konané dne 14.9.2020:

K bodu

1:

a) Členská schŮze s ohledem na celostátní hygienická opatření protl šířenínemoci
covld í9, omezuje program členskéschůze na projednání bodů č. 3., č. 5. a č. 6.
z pozvánky ze dne 26.8.2020.

K bodu

3:

b) Čbnská schůze schvaluje řádnou účetnízávěrku

za rok 2019 se ziskem po zdanění
ve výši í5 114,90 Kč, a schvaluje převod zisku ve výši 15 114,90 Kč do fondu
nerozděleného zlsku.

K bodu

5:

c) Členská schŮze schvaIuje plán oprav a údržbypro rok 2021, podle něhož se v roce
2021 budou provádět pouze běžná údržbaa servisní práce, dále opravy havárií
nebo opravy, které vyplynou z provedených revizí, a jim na roveň postavených akcí.
d) Členská schŮze schvaluje v roce 2021 zahďlení přípravných činnostína dokončení
celkové revitalizace družstevních domů č.p. 3265, č.p. 3266 a č.p. 3267 v Mělníku
s předpokládaným zahájením revitalizace v letech 2022 2023, a ukládá představenstvu vypracovat návrh na dokončenícelkové revitalizace družstevních domů, a
předložit ho ke schválení členskéschůzi svolané v roce 2021.

-

K bodu

6:

e) Členská schŮze schvaluje s účinnostíode dne í .10.2O2O zvýšenívýše měsíčního
příspěvku do fondu oprav placeného v rámci měsíčníhonájemného zéástky 22,Kélm' podlahové plochy bytu, na částku ve výši 25,- Kčlm2 podlahové ptochy bytu
s tím, že toto zvýšeníse vztahuje i na pronajímané nebytové prostory.

fl

ČIenská schŮze schvaIuje ode dne 1.4.2021 pravidelnou valorizaci měsíčního
příspěvku do fondu oprav ve výšl 25,- Kčlm2 podlahové plochy bytu a nebytového
prostoru o míru inflace vyhlášenou Ceským statistickým úřadem za předchozí
kalendářní rok na období jednoho roku, tj. do 3í.3. následujícího kalendářního roku,
s pravidelným opakováním valorizace.

g) Členská schŮze schvaluje změnu výše zátoh na služby spojené s užívánímbytu
v Případě změny osoby nájemce, nebo změny v počtu osob užívajícíchdružsteVní
bYt, a změnu výŠezá|oh ke dni í.7. kalendářního roku vpřípadě nedoplatků za
služby spojené s užívánímbytu za předchozí katendářní rok.
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