
Bytové družstvo Laurinova !ll,
se sídlem, U Kasáren 1377lU\,293 01 Mladá Boleslav

lÓ 270 61 060, zapsané v obchodním reistříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891

Zápis z členské schůze bytového družstva Laurinova !!l

ze dne 15. června 2017 v Mladé Boleslavi

Členská schůze Bytového družstva Laurinova lll konající se v Zasedací síni Domu kultury (í.patro)
Mladá Boleslav, Dukelská í093

Přítomno členů družstva: 16
Předseda: Martin Pelc
Místopředseda: lng, Tomáš Hauerland
Clen: Jakub Andr
Přítomno členů kontrolní komise: p. KYíž

Přítomno členů družstva: 16 členů z celkového počtu 30 členů. Jeden člen zemřel a nenídořešeno
dědictví.

Schůze zahé4enav 17:15 hod. předsedou představenstva, ktený prohlásil členskou schůzi za
usnášení schopnou vzhledem k nadpoloviční účast členů Bytového družsfua Laurinova !!l.

Schůze íízena předsedou představenstva Martinem Pelcem.

a) volba zapisovatele - představenstvem navĚen - Jakub Andr
b)schválení programu

Bod a) i b) byl odsouhlasen PRO -16 , PROTI - 0 , nehlasoval - 0

1. Zpráva o činnosti a stavu družsfua
k 1, 6, 2017 je rnýše úvěru u ČS 11 877 572,82,-Ké. Úroky jsou v současné době pouze 0,53%. Provedené
akce v roce 2016: přístupouý systém doplnění záložních baterií a resetovacích tlačítek, výměna ventilů
všech stoupaček, proplach potrubíod sedimentů, 2x vyplaveníGS - instalace čerpadla a napojení na
čidla PCO -10.000 zaplatila platila pojišťovna. Schválení účetní závérky za rok2016.

PRO - 16, PROTI - 0, nehlasoval- 0

2, Připravované akce na rok 2017 - čištění rozvodů teplé vody o CZD. Změna prohlášenívlastníků na GS
(sklepy + GS). Zateplení rozvodů tepla, úprava el. společných prostor.

PRO-16 , PROTI- 0 ,nehlasoval-0

Změna provozního řádu GS - povolení průjezdu jednotkou 1381/168 BDL2 a schválení dohody o
rozpočítání nákladů.

PRO-16 ,PROTI- 0 ,nehlasoval-0

Návrh na odkoupení jednotky bývalé pizzerie - souhlas s jednáním o ceně. Souhlas + změna
prohlášení vlastníků, schválení úprav GS po pizzerii - schválen postup + změna prohlášení
vlastníků

3.

PRO - 16, PROTI - 0, nehlasoval-O



5. diskuze - průchod mezi BDL2 a BDL3, požadavek na zabezpečení.

Zapsal: Jakub Andr

v Mladé Boleslavi dne 15,6.2017

Schválilo: představenstvo Bytového družstva Laurinova l l !

předsedající: Martin ""r"a
M ístopředseda představenstva B D: l ng. Tomái Hauerland

Člen představenstva BD: Jakub Andr

člen kontrolníkomise BD: stanislav kříž

4*,%
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prezenční listina členské sch ze
Bytového družstva Laurinova III konané 15. 6, 2OL7

seznam hlas člen družstva
Hlas Jméno rodné číslo člen od .sml. oodois kontaK

1 Stelnert Radomír 6307I4lI9LB 10.3.06 A6.02.1,G070 15.7.05

,4/
2 Rochl Jan 7532401943 10.3.06

^5.04.2
1.7.05 &lhft

3 Milan peterka 63L2L0l0I57 10.12.15 A5.01.5 1.1.2016
0

4 Kubeš Ji í 490722l277 1.t.08
^6.02.7

1.1.08 ,/ .^|7/) /, /U%6
r,1 \/

PU?-
5 Marek Bláha 28.01. 1969 1.6.16 A6,02.9 1.6.2016

6 Hana
podkovičáková

70590310957 1.B.10
^5,02.7

1.B.2010

7 Denisa Benešová 875915/10B2 1.B.08 A5.02.3 1.B.OB

8 Jaromír Maceška 7202L93460 1.8.14 A6.03.4 1.B.14

9 August nek Petr 78061014526 10.3,06 A5.05.1 23.6.05 ,l','

.///'
1.. -

10 Hauerland Tomáš 7B02l9l4587 10.3.06 A6.3.12,G006 23.6.05 q
11 Fidler Miroslav 5B0202lI47B 10.3.06 A6.02.6,GO6B 16.6.05

Počet člen 30 Strana 1 počet stran 4



prezenční listina členské sch ze
Bytového druŽstva Laurinova III konané 15. 6. 2OL7

seznam hlas člen družstva
Hlas Jméno rodné číslo č]en od m.sml. kontaK

L2 Bartošová kornelie 665208l2294 10.3,06 A6.03.9,G044 20.6.05

13 Konečn, VIastimil 850607/5149 I.3.20t4 A5.02.4 L3.2014

14 Byžovsk Petr 67a5ů la076 1B.12.0B A5.04.7 1B.12.08

Petra Bydžovská 735822l0947

15 Milan skvrna 64070212094 1.6.0B A5.05.7 1.6.0B

16 Havlíček Jan 70t229lIB9I 10.3.06 A5.02.B 27.6.05

L7 Marešová Blanka 805420l0946 10.3.06 A6.02.B,G071 30.8.05

r8 stanislav k íž 76022310966 1.4.2010 A6.03.7 L.4.20L0
C t>žr-

19 vodičková Ivana 355810/030 10.3.06
^6.02.2,G047

4.10.05

20 Spielmann Leon 7008110956 I.4.2014 A6.3.10 Gs 38 t.4.I4

2l Denisa simková 765819/0958 I. 12.
2011

A6.2.10
G41

L. 12.
2011

Počet člen 30 Strana 2 počet stran 4



prezenční listina členské sch ze
Bytového družstva Laurinova III konané 15. 6. 2OL7

seznam hlas člen družstva
Hlas Jméno rodné číslo člen od .sml. kontakt

pavel simek 71032614377

22 pavel pačas 64042u288I 25.L2.06 A6.03.8 t.L.07

23 Pelc Maftin 73IL0510967 10.3.06 A6.03.1,G040 3.1.06 ft,
pelcová kate ina 77602613453 10.3.06 ?(/ (

24 Miloš Hora 79022410962 1.B.OB A6.04.3,G039 1.8.08

25 Ander kate ina
MUDr.

815904/0439 I.4.2013 G020 L.4.20t3

26 veronika Andrová 846228lt97L 1. 3.
2012

A6.04.4 t.3.2012

Jakub Andr 850918/2011 1. 3.
2012

Gs 67 L.3.2012
Uď, lr

27 Aleš Smahel Bt092015324 2.I0.07 A5.04.6 2.I0.07 ffi:^
28 Tribulová Miluše 506009/183 I.t.20t2 A6.03.5 I.I.20t2 / |c /

l|,Á "-)
29 stránsle Josef 56l0t2l0494 1.1.2008 A5.05.6 B.L2.07

\
Počet č|enr] 30 Strana 3 počet stran 4



prezenční listina členské sch ze
Bytového družshn Laurinova III konané 15. 6. 2OL7

seznam hlas člen družshla

520107l3I4
rodné číslo

Podpis p edsedajícího:

podpis člen p edstaven *"' .h

Podpis zapisovatele:

Počet členr3 30

Zr6u^ra-

počet stran 4



vodičková lvana Hlasovacílístek 19

HLAsovAGí lÍsrEK
Spoluvlastnický podílVlastník:

vodičková lvana 1/30

uJ
cD
.l
-Jo5'§É, É, clo-o-N

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno políčko. Pokud hlasujete PRO, zaškrtněte prvni
políčko, Pokud hlasujete PROTI, zaškňněte druhé poličko, Pokud se chcete ZDRZET
hlasováni, zaškrtněte třetí políčko.
Nakonec hlasovací lístek podepište. vzor zaškrtnutí:

{ . E n n volba zapisovatele, schválení programu - p. Jakub Andr

2.E n n fi:í:"očinnostiastavuBD,účetníuzávěrka 
zarok2}16-Provedenéakcevroce

3.n n K Připravovanéakcenarok2017

4. n n X 
změna provozního řádu GS - doplnění oprávnění k průjezdu jednotkou č. 1381/168

5. X n n 
pověření představenstva k jednání o odkoupení komerčního prostoru - pizzerie

Tímto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7211994 Sb. a stanovami Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,293 0í Mladá Boleslav
lČ:270 61 060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891

na shromáždění vlastníků konaném dne 'l5.6.2017.

\.r. ?
nebo podpisy

LÍsky vyhotoveny programem z Wffirl.poftalsuj.cz - intemetového informačního porŤátu SV,

vlastníků

Bytové družstvo Laurinova
se sídlem, U Kasáren 1377All,293 01 Mladá Boleslav
tč'lza 

^í 
nAn zancanó v ahnhnrlním raiclřikrr var{anÁm Máctekúm cntlrlam u praza v nrlr{ílrr í)r

15.6.2a17



Kubeš Jiří Hlasovací lístek 4

HLASOVAGÍ LÍ§TEK
Kubeš Jiří 1l30

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno políčko, Pokud hlasujete PRO, zaškrtněte prvni

políčko, Pokud hlasujete PROTI, zaškrtněte druhé poličko. Pokud se chcete ZDMET
hlasováni, zaškrtněte třeti poličko.

Nakonec hlasovací lístek podepište.
vzor zaškrtnutí:

lrl
3n

-_,o 5HÉ,ú.oo.o-N

í . m n n volba zapisovatele, schválení programu _ p. Jakub Andr

2. E n n u:i;^o 
činnostia stavu BD, rjěetní uzávěrka zarok2016 - Provedené akce v roce

3.E n n Připravovanéakcenarok2017

4. B n n 
změna provozního řádu GS - doplnění oprávnění k průjezdu jednotkou č. 1381/168

5. B n n 
pověření představenstva k jednání o odkoupení komerěního prostoru - pizzerie

Timto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7a1994 Sb, a stanovami Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377^11,293 0í Mladá Boleslav
lČ:270 61 060, zapsanévobchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891

na shromáždění vlastníků konaném dne 15.6.2017.

Lístky vyhotoveny prcgramem z www.poftalsuj.cz - intemetového informaéního pottálu SVJ.

podpisy všech společných vlastníků

Bytové družstvo Laurinova lll,
se sidlem, U Kasáren 1377A11,293 01 Mladá Boleslav
tň. ezn A{ nfin zaneaná rr nhchnrlním raiqlříkr r rrarlanám Máe{ekÝm cnl trlsm v P.rana rr rvlrlilt r í)r

15.6.2017



weisfeitová lrena Hlasovací lístek 53

HLA§oVAGí ÚsrEK
Vla§tník:

welsfeitová lrena
Spoluvlastnický podíl

34461610223

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno políčko. Pokud hlasujete PRO, zaškrtněteprvní
poličko. Pokud hlasujete PROTI, zaškrtněte druhé poličko. Pokud se chcete ZDRZEí
hlasováni, zaškrtněte třetí políčko,

Nakonec hlasovací lístek podepište.
vzor zaškrtnuti:

lJ,l
cD

-
=o5'DÉ,É,aLo-N

Městským

15.6.2017.

í . K tr tr volba zapisovatele, schválení programu - p. Jakub Andr

2.X tr tr =r8:í:^očinnostiastavuSVJ,výročnizprávazarok2016-Provedenéakcevroce

3.X n n Pňpravovanéakcenarokao17

4. E tr tr změna provozního řádu GS - doplnění oprávnění k průjezdu jednotkou ě. '1381/168

Tímto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7211994 Sb. a stanovamiSpoleěenství vlastníků domu U
Kasáren ěp. 1377 a ěp.'l378, Mladá Boleslav,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,293 01 Mladá Boleslav, lČ:
281 83 398,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
soudem v Praze v oddílu S, vložce 8261
na shromáždění vlastníků konaném dne

Lístky vyhotoveny prcgramem z www.poftalsuj,cz - intemetového informačnlho portálu SVJ,

nebo podpisy všech spoleěných vlastníků

Společenství vlastníků domu U Kasáren ép. 1377 a ěp.,t378, Mladá Boleslav,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,293 01 Mladá Boleslav, lČ:28183 398,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložce 8261

15.6,2017



Tribulová Miluše Hlasovací lístek 28

HLASOVAGÍ ÚSTEK
Spoluvlastnický podílVlastník:

Tribulová Miluše

lJJ(í,

=Jo5'§É, É, É]o_LN

1/30

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno poličko. Pokud hlasujete PRO, zaškňněteprvni
políčko, Pokud hlasujete PROT|, zaškrtněte druhé poličko. Pokud se chcete ZDFZET
hlasováni, zaškrtněte třeti políčko.

Nakonec hlasovací listek podepište,

{ . K n r 
volba zapisovatele, schválení prooramu - p. Jakub Andr

2.8 n ! 
.r1:iš. o ěinnosti a stavu BD, úěetní uzávěrka za rok2}16 - Provedené akce v roce

3.N r n Připravovanéakcenarokao17

4. D( n tr změna provozního řádu GS - doplněníoprávnění k průjezdu jednotkou č. 1381/168

5. M tr n 
pověření představensfua k jednání o odkoupení komerčního prostoru - pizzerie

Tímto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7211994 Sb. a stanovami Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,29301Mladá Boleslav
lČ: 270 61 060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891

na shromáždění vlastníků konaném dne 15.6.2017.

Lístky vyhotoveny progmmem z www.poftalsuj.cz - intemetového informačního pottálu SVJ.

lrr L,l.t lll^i,
Podpis vlastníka ňebo podpisy všech společných vlastníků

Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377llll,293 01 Mladá Boleslav
lČ, lZa A1 n6n zanqaná rl nhnhnr{ním raielříkrr wcrlanám lt/|ěcískúm cnttrlcm v Praza rr nrlrlílrr F)r

15.6.2017



PLNA Moc

Já níže podepsaný vlastník (spoluvlastník) bytové (komerční případně GS) jednotky

č.,... ,vdomě č,p,,,/.tr.Y.Y.,,ulice,obecU Kasáren,MtadáBoleslav, zmocňuji

tímto pana/paní : l

(jméno a příjmení) Y ý?,YF, @}"r"llt..., d.tum narozen i .?,,Q,,,13,|.P.,

bytem (ulice, č.p., obec/ město a psč; ..Q.,.U,l.t]}-.eo. /?}Y
fu,rn)q' A orrcť/orz J3} c,/

k zastupování na shromáždění vlastníků svolaném na den 15.6.2017

předsedou rnýboru Spo/ečenství vlastníků domu U Kasáren č,p, 1377 a č.p.1378,

Mladá Boleslav, se sídlem, U Kasáren 1377/tlt, 293 01 Mtadá Boleslav, lČ: 281

83 398.

Můj spoluvlastnický podíl činí ,.. ,,.o/o,

Plná moc se vztahuje k hlasováníve všech bodech programu dle pozvánky, zejména

k hlasování o způsobu financování oprav a údržby domu a stanovená uýše záloh,

stejně jako ke stanovení záloh na služby a způsobu jejich rozúčtování.

Tato plná moc nezmocňuje kzatížení jednotky žádným zástavním právem nebo

jiným věcným břemenem.

v Mladé Boleslavi dne., 1,[,.Ý,..k.lY

Jméno a příjmení zmocnitete ,, lřgt'a , .lU,et..CFe. (.T0,|+.

Bytem 0 L^ťtŽ ě.o. 4.?+Y ÉÉt )o A 9 1,Ěť.t§ ? L1? ó 4

Datum narození .í{,'r. .!.?,le.rodpis zmocnitele l'U*:4 '

Zmocněný plnou moc přijímá.

V Mladé Boleslavi dne . /'[- ('

Podpis zmocněného ... h.l,

ýÁ+



stanislav kříž Hlasovacílístek 18

HLASOVAGÍ LÍSTEK
Spoluvlastnický podílVlastník:

stanislav kříž

uJ(r,

--Jo5,§É,É,6o-o-N

í/30

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno políčko, Pokud hlasujete PRO, zaškrtněte prvni
políčko. Pokud hlasujete PROT|, zaškrtněte druhé políčko, Pokud se chcete ZDRŽET
hlasováni, zaškrtněte třeti políčko.

Nakonec hlasovací lístek podepište, vzor zaškrtnutí:

{. X n n 
volba zapisovatele, schválení prooramu - p. Jakub Andr

2. X t] D trZrí:" 
o činnosti a stavu BD, úěetní uzávěrka za rok2016 - Provedené akce v roce

3. Mn n Připravovanéakce narok2o17

4. K n D 
změna provozního řádu GS - doplněníoprávnění k průjezdu jednotkou ě. 1381/168

5. X ! t] 
pověření představenstva k jednání o odkoupení komerčního prostoru - pizzeňe

Tímto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7211994 Sb. a stanovami Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,293 01 Mladá Boleslav
lČ:270 61 060, zapsanévobchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891

na shromáždění vlastníků konaném dne 15.6.201 7.

Podpis vlastníka nebo podpisy všech spoleěných vlastníků

Lístky vyhotoveny programem z www.portalsuj.cz - intemetového informačního pottálu SVJ.

' || '!' a
__1{*u L

Bytové družstvo Lauňnova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377Al1,293 01 Mladá Boleslav
tč'lZn Aí nAn zencanÁ v nhrhnr{ním raietříkrr vadanám Máctckúm cnttr{em v Praza rr nr{rlílrl í'tr

15,6.2017



pavel pačas Hlasovací lístek 22

HLASOVAGÍ LÍSTEK
Spoluvlastnický podíl

lll
aD

-,Jo5,HÉ, É, cto-o-N

Zaškrtněte u každé otázky právě jedno políčko, Pokud hlasujete PRO, zaškrtněte prvni
políčko, Pokud hlasujete PROT|, zaškrtněte druhé políčko. Pokud se chcete ZDRŽET
hlasování, zaškrtněte třetí políčko.
Nakonec hlasovací lístek podepište. vzor zaškrtnutí:

{. K n n 
volba zapisovatele, schválení programu - p. Jakub Andr

2.K n n =ri:í:"očinnostiastavuBD,rlčetníuzávěrka zarok2}16-Provedenéakcevroce

3.K n n Připravovanéakcenarok2017

4.g n D 
změna provozního řádu GS - doplnění oprávnění k průjezdu jednotkou č. 1381/,t68

5. K n ! 
pověření představenstva k jednání o odkoupení komerčního prostoru - pizzerie

Tímto jako vlastník jednotky hlasuji v souladu se zákonem
7Z1994 Sb. a stanovami Bytové družstvo Lauňnova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377lll1,293 01 Mladá Boles|av
lČ:27O 61 060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891 Podpis vlastníka nebo podpisy všech společných vlastníků

na shromáždění vlastníků konaném dne 15.6.20í7.

LÍstky vyhotoveny programem z www.portalsuj.cz - intemetového informačního portátu SVJ.

Bytové družstvo
se sídlem, U Kasáren 1377|ll1,293 01 Mladá Boleslav
tč'lZa Aí nAn zaneaná rr ahnhnr{ním raicíříkrr vedcném Máctckrím e^ltflAm v Praza v nr{rlílrr í'lr

15,6,2017



Bytové družstvo Laurinova lll,
se sídlem, U Kasáren 1377All,293 01 Mladá Boleslav

lČ:270 61 060, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr, vložce 5891
v Mladé Boleslavi 15.5.2a17

zN7 l2017

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva Laurinova lll
v Mladé Boleslavi dne 15. 6.2017 od 17:00 v Zasedací síni Domu kuItury (1.patro)

Mladá Boleslav, Dukelská í093

PROGRAM členské schůze

1. zpráva o činnosti a BD, UZÁVĚRKA za rok 2016
2. připravované akce na rok 2017
3. úprava provozního řádu garážových stání
4. povéření představenstva k jednání o odkoupení Romerčního prostoru
5. diskuze

Martin Pelc lng. Tomáš Hauerland
předseda představenstva místopředseda představenstva

tel,é.732294070 tel.č,605 293233

K bodům schůze se můžete Wádřit i korespondenčníformou hlasování, případně se může každý
vlastník na schůzi nechat zastupovat na základě plné moci (nemusí být ověřená) na formuláři, ktený si
můžete vyžádaí u představenstva a je na stránkách BD - druzstvo@ukasaren.org v sekci dokumenty

Pozvánka platí pouze pro ěleny družstva BD Laurinova lll


