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Bytové družstvo INSTART 

Mladotova 667/7 

103 00 Praha 10 − Kolovraty 

(IČ: 00 54 93 80) 

Zápis z členské schůze bytového družstva konané dne 27. 5. 2019  
Přítomni:  96  družstevníků ze  143 , tedy  67,13  %. 

Hosté: Mgr. Filip Hájek (vedoucí pobočky P10 - FIRST s.r.o.),  
Jan Toman (technik FIRST s.r.o), 
Eva Lepková (předpis nájmu) 

Místo a čas: Praha 10 − Kolovraty, Mírová 21/66, hostinec U Boudů,  19.21–22.11  

1 Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
Předseda představenstva BDI Antonín Heřmánek zahájil členskou schůzi v 19.21 a 
konstatoval, že členská schůze družstva je podle § 644 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., Zákona 
o obchodních korporacích, v platném znění, (dále jen „ZOK“) a podle čl. 50 odst. 1 a 2. 
platných Stanov bytového družstva schopná usnášení, neboť byla řádně svolána a je přítomna 
nadpoloviční většina členů družstva (v okamžiku zahájení bylo přítomno 88 členů družstva).  

Členská schůze zvolila za předsedajícího schůze Antonína Heřmánka (předsedu družstva).  

PRO:  87 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  87 

 

Členská schůze zvolila za zapisovatele schůze Martina Šustu (místopředsedu družstva).  

PRO:  87 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  87 

 

Členská schůze zvolila za ověřovatele zápisu schůze Gabrielu Bučkovou (členku 
představenstva).  

PRO:  87 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  87 

 

Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu.  
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2 Odsouhlasení programu jednání  
Předsedající odkázal na oznámení o svolání členské schůze ze dne 5. 5. 2019, které obdrželi 
všichni členové družstva do svých schránek v areálu družstva, a vyzval přítomné členy 
družstva k hlasování o schválení programu jednání členské schůze. 

PRO: 87  PROTI:  0 ZDRŽELO SE: 0  PŘÍTOMNO:  87 

 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila program jednání členské schůze tak, jak 
byl uveden v oznámení o svolání členské schůze ze dne 5. 5. 2019.  

Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART je přílohou č. 2 tohoto 
zápisu. 

3 Kontrola plnění usnesení z minulých členských schůzí  
Předsedající informoval, že na poslední řádné členské schůzi družstva, konané dne 4. 6. 2018, 
byla schválena 4 usnesení, kterými byly představenstvu uloženy úkoly a požádal příslušné 
členy představenstva BDI o komentář. 

I. 
K usnesení:  

„Členská schůze pověřuje představenstvo k provedení revize sporných bodů Vnitřní 
směrnice o nakládání s osobními údaji a o zajišťování jejich ochrany ve znění z 25. 5. 
2018.“ 
 
se vyjádřil  Petr Kasalický: 
Byly upraveny 3 body. 
 
Bod 4.2.1 Subjekt údajů 
Ze subjektu údajů vyškrtnuti: 

● návštěvníci webových stránek Bytového družstva, 
● uživatelé a bývalí uživatelé internetového připojení v rámci družstevních prostor. 

Odůvodnění:  Nemá opodstatnění – není dle čeho identifikovat konkrétní fyzickou osobu 
 
Bod 4.2.3: Informování Subjektů údajů a práva Subjektů údajů 
V tomto bodě byl upraven text druhého odstavce: 

Pokud by se kterýkoliv Subjekt údajů obrátil na Bytové družstvo (dříve člena BD) s 
žádostí o poskytnutí informací, které je Bytové družstvo povinno Subjektu údajů 
poskytnout v rámci plnění své informační povinnosti dle Nařízení, je Oprávněná osoba 
povinna po prokazatelném ztotožnění Subjektu údajů takovou žádost zaevidovat 
(Dříve-popsat, kde příslušné informace nalezne) 

Dále byly vypuštěny odstavce 8 a 9.  
V posledním odstavci bodu 4.2.3 byl doplněn text 1. věty o: 
reagovat ve lhůtě jednoho měsíce , a to předem dohodnutým formou - e-mailem, dopisem 
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Bod 4.7 Dodržování se směrnicí 
V odstavci Implementace Směrnice je realizována zejména těmito kroky… byl text: 

● možností nahlédnout do Směrnice po předchozí domluvě u některého z členů 
představenstva. 

nahrazen textem:  
● možností nahlédnout do Směrnice na webových stránkách družstva - 

www.mladotova.cz 
 
Předsedající konstatoval, že Usnesení bylo splněno a Směrnice bude zveřejněna na webu 
Družstva. 
 
II. 
K usnesení: 

„Členská schůze pověřuje představenstvo, aby do příští členské schůze připravilo 
výhody a nevýhody variant přechodu do osobního vlastnictví, včetně uvedení 
postupných přípravných kroků, které je třeba provést.“ 
 
se vyjádřil  Antonín Heřmánek: 

Předsedající konstatoval, že Usnesení bylo splněno a konstatoval, že tímto bodem se 
bude podrobně zabývat bod 9. Programu čl. schůze. 
 
III. 
K usnesení: 

„Členská schůze pověřuje představenstvo zajištěním kroků nutných k realizaci záměru 
půdních vestaveb v domech v majetku BD INSTART v součinnosti s pověřenými 
družstevníky.“ 
 
se vyjádřil  Antonín Heřmánek: 

Předsedající konstatoval, že Usnesení bylo splněno, práce na realizaci půdních vestaveb 
probíhají.  Jeden z družstevníků se rozhodl vestavbu neprovádět. Byly uzavřeny smlouvy 
mezi BD a družstevníky realizující půdní vestavbu a mezi BD a architektem. 
 

IV. 
Další usnesení se týkalo výměny kotlů a souvisejícího požadavku na audit.  
K první části usnesení: 

„Členská schůze bere na vědomí informace o záměru vyměnit stávající plynové kotle a 
pověřuje představenstvo, aby ve spolupráci s dodavateli zajistilo přípravu nejméně tří 
podrobných nabídek, a tyto předloží na příští členské schůzi k posouzení a rozhodnutí. 

se vyjádřil  Antonín Heřmánek: 

a konstatoval, že tímto bodem se bude podrobně zabývat bod 8. Programu čl. schůze. 
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K druhé části usnesení: 

Dále členská schůze pověřuje představenstvo k objednání profesionálního energetického 
a celkového auditu stavu jednotlivých domů, a to do celkové výše 200 000 Kč“  
 

se vyjádřil  Antonín Heřmánek: 

Posouzení technického stavu budov s cílem odhadu budoucích nákladů na opravy bylo 
objednáno u pana ing. Richarda Kratochvíla. Proběhla analýza realizovaných oprav za 
posledních 10 let, prohlídka nemovitostí a vytipovaných bytových jednotek. Závěry auditu 
neodhalily představenstvu neznámé vady. V auditu je popsáno několik rizik v konstrukci nebo 
v provedení stavby, ale tato rizika se za patnáct let neprojevila (nedostatečně vytažená 
hydroizolace základové desky), nebo které nelze v prostorách bytů vhodně řešit (nevhodné 
umístění kotlů z hlediska hluku). Z budoucích nákladů lze předpokládat náklady na výměnu 
dosluhujících střešních oken, dosluhujících kotlů. 
Dále je ve zprávě upozorněno, že u plynových sporáků nebyla zpravidla provedena kontrola 
sporáku. 

Předsedající konstatoval, že Usnesení bylo splněno.  
 
K výzvě předsedajícího přijala členská schůze toto usnesení: 
„Členská schůze bere na vědomí informace představenstva ohledně plnění usnesení, 
které byly schváleny na poslední členské schůzi družstva dne 4. 6. 2018.“  

PRO: 87 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  1 PŘÍTOMNO:  88 

Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí informace představenstva 
ohledně plnění 4 výše uvedených usnesení.  

4 Zpráva představenstva o činnosti družstva za uplynulé období  
Místopředseda představenstva Martin Šusta přednesl „Zprávu představenstva Bytového 
družstva INSTART o jeho činnosti za období od 5. 6. 2018 do 26. 5. 2019“. Zpráva 
obsahovala shrnutí činnosti představenstva za uplynulé období a další skutečnosti podstatné 
pro chod družstva. 

K výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení:  

„Členská schůze bere na vědomí Zprávu představenstva Bytového družstva INSTART o 
jeho činnosti za období od 5. 6. 2018 do 26. 5. 2019.“  

PRO: 89 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO: 89 

Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu představenstva o jeho 
činnosti za uplynulé období.  
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Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o jeho činnosti za období 5. 6. 2018 do 
26. 5. 2019 je přílohou č. 3 tohoto zápisu. 

 

5 Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku 
nebo úhradu ztráty družstva za rok 2018  
Na výzvu předsedajícího vystoupil člen kontrolní komise Ondřej Havránek se zprávou 
kontrolní komise k řádné účetní závěrce a oznámil, že kontrolní komise doporučuje schválit 
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty družstva za rok 2018.  

K výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení:  

„Členská schůze bere na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné účetní závěrce a 
návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty družstva za rok 2018 v souladu s § 716 
ZOK.“  

PRO:  89 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  89 

Předsedající konstatoval, že členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise k řádné 
účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty družstva za rok 2018.  

Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady 
ztráty družstva za rok 2018 je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

6 Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018  
Členka PŘ Gabriela Bučková odkázala na základní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018, 
která byla součástí pozvánky na členskou schůzi.  

K výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení:  

„V souladu s § 656 písm. d) a i) ZOK schvaluje členská schůze řádnou účetní závěrku 
družstva za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.“ 

PRO:  90 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  90 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila řádnou účetní závěrku družstva za rok 
2018 i návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.  

Základní položky účetní závěrky za rok 2018 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.  

7 Schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise družstva  
Předseda představenstva Antonín Heřmánek informoval, že na základě usnesení členské 
schůze ze dne 16. 6. 2014 jsou členům správních orgánů z důvodu úspory odvodů vypláceny 
pravidelné měsíční odměny ve výši 2.400 Kč/měsíc členům představenstva družstva a 500 
Kč/měsíc členům kontrolní komise družstva.  
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Celkové odměny jsou nadále schvalovány a vypláceny jednou za rok, vždy po členské schůzi. 
Naposled byly tyto schváleny a vyplaceny minulému představenstvu za květen 2018.  

Předsedající dále informoval, že se představenstvo usneslo navrhnout následující celkové 
odměny členům správních orgánů družstva:  

Člen orgánu Výše odměny Období 

A. Heřmánek (předseda představenstva) 7 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

M. Šusta (místopředseda představenstva)      3 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

G. Bučková (členka představenstva) 5 000 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

P. Kasalický (člen představenstva) 2 400 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

P. Schoulová (členka představenstva) 3 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

E. Tošnarová (předsedkyně kontrolní komise)         960 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

J. Kučerová (členka kontrolní komise)  1 200 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

O. Havránek (člen kontrolní komise) 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

 
Po diskuzi, k výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení: 
„Členská schůze schvaluje následující odměny členům správních orgánů družstva:  

Člen orgánu Výše odměny Období 

A. Heřmánek (předseda představenstva) 7 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

M. Šusta (místopředseda představenstva)       3 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

G. Bučková (členka představenstva) 5 000 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

P. Kasalický (člen představenstva) 2 400 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

P. Schoulová (členka představenstva) 3 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

E. Tošnarová (předsedkyně kontrolní komise)          960 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

J. Kučerová (členka kontrolní komise)  1 200 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

O. Havránek (člen kontrolní komise) 600 Kč/měsíc 2018/06–2019/05 

 

PRO: 89 PROTI:  1 ZDRŽELO SE:  1 PŘÍTOMNO: 91 
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Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila navržené celkové odměny členům          
správních orgánů družstva a poděkoval členské schůzi. 

8. Schválení výměny kotlů a komínů 
V dalším bodě se Antonín Heřmánek odkázal na podrobný popis nabídek, který obdrželi 
všichni družstevníci společně s pozvánkou na členskou schůzi a shrnul základní parametry 
těchto nabídek. 
A. Heřmánek informoval, že představenstvo BD INSTART oslovilo tři dodavatele ohledně 
nabídky na výměnu 144 kotlů a jejich servis s následující specifikací: 

● kotle s výkonem do 24 kW v provedení 35 ks se 125 litrovým zásobníkem, 109 bez 
zásobníku 

V nabídce jsme požadovali nacenění minimálně následujících položek: 
● demontáž a likvidace starého kotle 
● montáž nového kotle 
● uvedení do provozu 
● záruku na 5 let 
● cenu za pravidelný servis na 5 let 

Od tří různých dodavatelů jsme obdrželi celkem 9 nabídek kotlů různých modelů a výrobců. 
Jednotlivé typy kotlů jsou vesměs srovnatelných parametrů v oblasti spotřeby, energetické 
třídy, účinnosti, množství ohřevu vody o 25/35 stupňů za minutu a podobně. Technickým 
parametrem, ve kterém se kotle od sebe trochu liší, je takzvaná modulace a třída NOx. 
Záměrem představenstva BD je výměna kotlů s a bez zásobníku dle stávající instalace. 
Družstevníkům, kteří mají zásobník, ale nechtějí ho, bude umožněna instalace průtokového 
kotle bez zásobníku.  
 
V následující diskusi odpovídal A. Heřmánek a další členové představenstva na dotazy z 
pléna, které se týkaly detailů nabídek, technického řešení výměny a dalších aspektů.  
 
Představenstvo BDI předpokládá, že před zahájením prací bude s dodavateli provedena 
prohlídka bytů, aby bylo možné ověřit náročnost výměny kotle v bytě. Pro řádný průběh 
výměny bude nutná součinnost nájemců – nájemci budou vyzváni k zpřístupnění prostor kotle 
včetně odstranění různých skříněk kolem kotlů.  

Předpokládáme, že v rámci výměny bude nutné provádět drobné stavební práce (např. 
napojení na odpad). Výměna bude probíhat minimálně na dvě etapy, rozložené do roku 2019 - 
2020. Během výměny je nutná přítomnost družstevníků, kteří sdílejí jeden komín. 
“Podstřešáci” budou řešeni samostatně ze střechy.  

Náklady na kotle půjdou z fondu na výměnu kotlů, kde je naspořena dostatečná částka. 
Náklady na výměnu komínů půjdou z fondu na opravy. Předpokládáme, že k úpravě předpisu 
nájmu dojde v průběhu roku 2019, protože přestaneme platit do fondu výměny kotlů. 

 

V další části schůze A. Heřmánek seznámil zúčastněné s nabídkami na výměnu komínů. 
Představenstvo obdrželo celkem 4 nabídky od 4 dodavatelů. Z těchto nabídek byly tři 
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technicky řešeny použitím nových komínů, jedna nabídka navrhovala využít stávající komíny. 
A. Heřmánek popsal důvody, proč uvažovat pouze o nabídce na nové komíny: 

● nutné napojení odtoku kondenzátu kvůli vyššímu množství kondenzátu; 
● původní komíny jsou 15 let staré a projektované pro horkou a suchou spalinovou 

cestu; 
● stávající komíny mají vnější těsnění, které je nevhodné pro kondenzační kotle;  
● při provozu mokré spalinové cesty je za těchto podmínek vysoké riziko zatékání 

kondenzátu do budovy. 

Po další diskuzi navrhl předsedající hlasovat odděleně – nejprve o nabídce na výměnu kotlů, 
pak o nabídce na výměnu komínů a nakonec o celkové ceně za výměnu. 

K výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení:  

„Členská schůze schvaluje nabídku č. 4 od dodavatele Václav Pokorný, kotle značky De 
Dietrich v ceně 29.514 za kotel bez zásobníku a 38.550 za kotel se zásobníkem včetně 
likvidace starého kotle, instalace a uvedení do provozu. Členská schůze zároveň 
pověřuje představenstvo k uzavření smlouvy s dodavatelem na servis kotlů dle nabídky 
na 5 let v celkové ceně 792.000 Kč (1.100 Kč ročně za kotel) bez DPH.“ 

PRO:  85 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  8 PŘÍTOMNO:  93 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené usnesení.  

Jednotlivé nabídky na kombinace průtokových  kotlů a kotlů se zásobníkem TUV jsou 
uvedeny v příloze č. 6. 
 

K výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze dále o tomto usnesení:  

„Členská schůze schvaluje nabídku na výměnu komínů od dodavatele Petr Pozníček v 
celkové ceně 2 085 000 Kč s DPH.“ 

PRO: 90 PROTI:  1 ZDRŽELO SE:  3 PŘÍTOMNO: 94 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené usnesení.  

 

Dále předsedající navrhl hlasovat o usnesení o celkových nákladech na realizaci výměny 
kotlů a komínů. Po diskusi o výši celkové částky hlasovala nejprve členská schůze o 
protinávrhu, který byl vznesen z pléna: 

„Členská schůze pověřuje představenstvo zajištěním výměny komínů a kotlů 
v následujícím období v celkové výši 7.337.000 Kč s DPH s maximálním navýšením ceny 
o 750.000 proti cenovým nabídkám.“  

PRO: 10 PROTI:  83 ZDRŽELO SE: 0 PŘÍTOMNO: 93 
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Předsedající konstatoval, že členská schůze neschválila výše uvedené usnesení.  

Předsedající dále nechal hlasovat o původním usnesení o celkové výši nákladů: 

„Členská schůze pověřuje představenstvo zajištěním výměny komínů a kotlů 
v následujícím období v celkové výši 7.337.000 Kč s DPH s maximálním navýšením ceny 
o 20 % proti cenovým nabídkám.“  

PRO: 82 PROTI: 5  ZDRŽELO SE:  6 PŘÍTOMNO: 93 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené usnesení. 

9. Informace o přípravných krocích vedoucích k možnému převodu bytů do 
osobního vlastnictví  
V dalším bodě se Antonín Heřmánek odkázal na materiál zveřejněný na družstevním webu a 
shrnul informace o přípravných krocích, které souvisejí s   převodem bytů do osobního 
vlastnictví. 
 
V úvodu svého vystoupení shrnul a porovnal výhody a nevýhody obu typů “vlastnictví” bytů: 
družstevnho a osobního. 

Dále pak shrnul postupné kroky, které bude nutné provést při převodu bytů z družstevního do 
osobního vlastnictví, a informaci kolik by mělo vzniknout SVJ (rozdělení na stavební celky). 

V diskusi zazněly náměty k možnostem převodu finančních prostředků z fondů BDI do fondů 
SVJ, k variantám rozdělování některých částí společného majetku (garážový objekt E, dětské 
hřiště, zeleň, pozemky). 

 

Po další diskusi, k výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení: 

„Členská schůze bere na vědomí informace o výhodách a nevýhodách variant přechodu 
do osobního vlastnictví, včetně uvedení postupných přípravných kroků, které je třeba 
provést. Členská schůze pověřuje představenstvo dalšími kroky, směřujícími k řádnému 
dořešení celé záležitosti a podání informací nejpozději na další členské schůzi.“ 

PRO: 85 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  2 PŘÍTOMNO: 87 

Předsedající konstatoval, že členská schůze schválila výše uvedené usnesení.  

10. Další informace představenstva a diskuze  
Antonín Heřmánek informoval členskou schůzi o aktuálních plánech na opravy pro rok 2019:  

● upozornil nájemníky, že je v jejich vlastním zájmu sledovat revizní techniky během 
revize a případně s nimi na místě konzultovat probíhající činnost či probrat případné 
nejasnosti v provozu kotle,  
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● následně vyzval nájemníky k průběžné kontrole topných těles, kdy zejména žebříková 
tělesa v koupelnách v několika případech vykazují korozi.  

● na jaře proběhlo zmlazení keřů v areálu včetně radikálního zmlazovacího řezu 
skalníků před objektem D. To bylo realizováno na základě plánu údržby zeleně, který 
byl vypracován v roce 2016. Důvodem bylo stáří keřů (obtížná údržba) a to, že keře 
sloužily jako útočiště potkanů. 

V diskusi byl z pléna podán návrh usnesení:  

„Členská schůze ukládá představenstvu vypracovat návrh na vhodné řešení zeleně před 
objektem D a tento předložit na příští členské schůzi ke schválení.“  

PRO:  26 PROTI:  18 ZDRŽELO SE:  34 PŘÍTOMNO:  78 

Předsedající konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.  

Dále Antonín Heřmánek informoval o následujících plánovaných opravách pro rok 2019:  

● oprava hydroizolačního nátěru a omítek v garážovém objektu E. 

● sanace betonových částí nájezdu objektu E 

● průběžné čištění gajgrů a odvodňovacích žlábků - představenstvo žádá družstevníky s 
předzahrádkou, aby gajgry pravidelně čistili 

● oprava chodníku mezi B a řešení příčiny – vzrostlé stromy těsně u hrany chodníku.  

● údržba laviček 

● modernizace IT infrastruktury. 

Po diskuzi po výzvě předsedajícího hlasovala členská schůze o tomto usnesení:  

„Členská schůze bere na vědomí informaci představenstva o aktuálních opravách a 
plánech na opravy pro rok 2019.“  

PRO: 75 PROTI:  0 ZDRŽELO SE:  0 PŘÍTOMNO:  75 

Předsedající konstatoval, že usnesení bylo přijato.  

 

Předsedající konstatoval, že členská schůze není usnášeníschopná.  

11. Závěr  
Poté, když nikdo z členů nevznesl další podnět k diskuzi, poděkoval předsedající přítomným 
za účast a jednání členské schůze ve 22.11 ukončil.  
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Během jednání členské schůze nepožádal žádný ze členů o zaprotokolování své nepřijaté 
námitky.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1: Prezenční listina účastníků členské schůze a plné moci  

Příloha č. 2: Oznámení o svolání členské schůze Bytového družstva INSTART  

Příloha č. 3: Zpráva představenstva Bytového družstva INSTART o své činnosti za období od 
5. 6. 2018 do 26. 5. 2019  

Příloha č. 4: Zpráva kontrolní komise k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty družstva za rok 2018  

Příloha č. 5: Základní položky účetní závěrky za rok 2018  

Příloha č. 6: Jednotlivé nabídky na kombinace průtokových kotlů a kotlů se zásobníkem TUV 

 

V Praze dne 27. května 2019  

 

Ing. Antonín Heřmánek, PhD. (předsedající schůze)  

 

 

Martin Šusta (zapsal)  

 

 

Gabriela Bučková (ověřila)  
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