
Městské bytové družstvo Prachatice, družstvo 
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice     

                                              IČO   26 04 98 30 
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod Dr. 

660/01/24 

 

Zápis 
 

z jednání náhradní členské schůze Městského bytového družstva 

Prachatice, 
konané dne 07.09.2022 v zasedací místnosti MÚ Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice 

 

Jednání předsedal: Ing. Václav Tomášek, člen představenstva 

 

 

Program členské schůze: 

1) Zahájení, procedurální záležitosti, schválení programu    

2) Zpráva o činnosti a hospodaření družstva, účetní uzávěrka za rok 2021 

3) Rozpočet družstva na rok 2023 

4) Různé, diskuze 

 

 

K bodu 1) 

Řádná členská schůze družstva byla svolána na den 15.06.2022, a to písemnou pozvánkou, 

kde byl oznámen pořad jednání. Tato písemná pozvánka byla doručena všem členům družstva 

v řádném termínu, dále byla vyvěšena na informační desce družstva a na webových stránkách 

MSDB s.r.o. v sekci Městské bytové družstvo Prachatice. 

Vzhledem k tomu, že řádná členská schůze nebyla usnášení schopná, byla v souladu se 

stanovami Městského bytového družstva Prachatice svolána náhradní členská schůze. 

Náhradní členská schůze byla svolána na den 07.09.2022 písemnou pozvánkou 

s nezměněným pořadem jednání a doručena všem členům družstva v řádném termínu, 

osobně do poštovních schránek nebo na uvedenou korespondenční adresu, dále byla 

vyvěšena na informační desce družstva a na webových stránkách MSDB s.r.o. v sekci 

Městské bytové družstvo Prachatice. 

Schůzi zahájil PaedDr. Jan Klimeš, předseda představenstva, který konstatoval, že z celkového 

počtu 53  členů družstva je přítomno 20 členů, protože se jedná o náhradní členskou schůzi je 

usnášení schopná. 

Předsedající určil zapisovatelku: Hanu Kindlmanovou a dal hlasovat o návrhu na ověřovatele 

zápisu – Ing. Schrenka. 

Hlasování   20/0/0  (návrh schválen) 

 

Předložil přítomným návrh programu jednání 

Hlasování  20 /0/0  (návrh schválen) 

 

K bodu 2) 

Zpráva o činnosti, hospodaření družstva a účetní uzávěrka za rok 2021 

Zprávu o činnosti, hospodaření družstva a účetní uzávěrku za rok 2021 přednesl Ing. Libor 

Schrenk,  místopředseda představenstva. Zpráva je přílohou zápisu (viz příloha č. 1). 



Účetní uzávěrka byla předložena k projednání kontrolní komisi, která vydala souhlas s 

hospodařením a účetní uzávěrkou družstva za r. 2021. 

Hlasování  20 /0/0 (návrh schválen) 

 

 

K bodu 3) 

Schválení rozpočtu družstva na rok 2023 

Návrh rozpočtu na rok 2023 předložil  Ing. Libor Schrenk, místopředseda představenstva.   

Návrh je přílohou zápisu (viz příloha č. 2). K návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani 

připomínky.  

Hlasování   20/0/0  (návrh schválen) 

 

 

      K bodu 4) 

Různé – diskuse 

Ing. Václav Janda – vedoucí finančního odboru MěÚ 

-  převod podílů – před 20 lety byla uzavřena smlouva o úvěru + smlouva o sdružení investorů 

-  k doplacení úvěru dojde ke dni 22.11.2022 

-  cca na jaře příštího roku bude záležitost týkající se převodu podílů projednána zastupitelstvem  

města a budou právníkem města připraveny smlouvy o převodu podílů nejpozději do konce 

roku 2023 

- od r. 2012 jsou prováděny odpisy na dům č.p. 134 (na případné větší opravy, které by nemohly 

být hrazeny z fondu oprav) 

- rozvaha MSDB má pohledávku 1 822 000,- , o jakou pohledávku se jedná? (p. Wiesner) 

- záležitost byla předána auditorovi, bude to řešeno a výsledek auditu bude následně všem 

sdělen (Ing. Janda) 

- fond oprav je veden mimo účetnictví družstva, kde jsou uloženy tyto peníze a je možné z nich 

hradit případné opravy v domě? (p. Wiesner) 

- schodek vznikl tím, že všechny byty nebyly hned obsazeny a tudíž vznikl rozdíl (Ing. 

Podlahová) 

- s těmito penězi (cca 1 300 000,- Kč) hospodaří MSDB, v případě oprav tyto zajistí MSDB a 

opravy budou hrazeny z tohoto fondu (Ing. Schrenk) 

- při převodu podílů dojde i k převodu těchto prostředků na účet družstva (Ing. Janda) 

- vlastníkem pozemku pod domem čp. 134 je město Prachatice, bude předmětem prodeje a na 

tento pozemek bude proveden znalecký posudek a nové zastupitelstvo města rozhodne o 

případném prodeji pozemku, v současné době není možné odhadnout cenu pozemku (Ing. 

Janda) 

- je zde i možnost, že jednotliví členové družstva pozemek neodkoupí a celá záležitost bude 

muset být řešena soudní cestou, kdy smlouvy podepsali bývalí zástupci města a MSDB (Ing. 

Janda) 

- byty byly obsazovány bez pozemku, velikost pozemku je cca 1465 m3 zastavěné plochy, 

všichni budoucí nájemci byly o tom vyrozuměni (Ing. Tomášek) 

 Úklid domu: 

- pí. uklízečka žádá o navýšení odměny s účinností od srpna 2022 za úklid prostorů v domě 

z důvodu velkého objemu práce, ztížených pracovních podmínek a drahých úklidových 

prostředků  

- na minulé členské schůzi jí byla schválena odměna ve výši 150,- Kč za měsíc a byt (8100,- 

Kč), úklidové prostředky jí byly po dobu trvání smlouvy 1x proplaceny– Ing. Schrenk 

- žádost pí uklízečky o navýšení odměny, kdy navrhuje částku 10 900,- Kč měsíčně, byl 

problém kohokoliv na úklid domu za částku 7 500,- Kč sehnat – Ing. Tomášek 



- někteří nájemníci mají připomínky k frekvenci úklidu, kdy není poznat, že paní uklízela, 

ostatní nájemníci jsou s úklidem spokojeni 

- pí uklízečka bude oslovena, aby stanovila den v týdnu, kdy bude uklízet 

- pí uklidí a druhý den je v domě nepořádek, který dělají sami nájemníci, žádost o instalaci 

cedule (čistit boty) – pí. Böhmová 

- návrh na navýšení částky na 250,- Kč na měsíc a byt, kdy z této částky si bude pí uklízečka 

hradit i nákup mycích a úklidových prostředků – Ing. Tomášek 

Hlasování   19/0/1  (návrh schválen) 

 

- odvětrávání šachty – v současné době není slyšet žádný výkon ohledně odvětrávání, je třeba 

prověřit stav odvětrávání (koupelny a WC) u vchodu č. IV 

- ve vchodu č. II a III nefunguje „brano“ u dveří, je to třeba prověřit a případně opravit nebo 

vyměnit 

- na chodbách domu konkrétně u vchodů do sklepů a před vchodem do garáže je shromažďován 

různý odpad z bytů (kočárky, nábytek), je zde přímo skladiště 

- na náklady družstva bude tento odpad odvezen (Ing. Tomášek) 

- venčení psů v atriu se stále opakuje, je zde cedule o zákazu venčení, která není respektována 

- žádost nájemníka o přemístění kontejneru na odpad u hasičárny, je to pod okny ložnice a je to 

velmi nepříjemné v brzkých ranních hodinách, kdy je zde velký hluk a zápach (Ing. Hodina) 

- čl. schůze navrhuje svolat mimořádnou členskou schůzi z důvodu následného převodu podílů, 

kdy bude nutné sestavit představenstvo družstva (minimálně 3 až 5 osob, počet musí být lichý) 

- bude nutné někomu svěřit správu domu (nájemné apod.), kdy zatím toto spravuje MSDB a 

ráda by tuto činnost vykonávala i do budoucna 

- příští čl. schůze bude na jaře r. 2023 hlavním bodem programu převod členských podílů a 

volba nového představenstva 

- návrh na zvýšení odměny p. Gütterovi na částku 10 000,- 

Hlasování   20/0/0  (návrh schválen) 

 

- řešení problému ohledně nárůstu rozdílu mezi fakturovaným množstvím vody a množstvím 

vody naměřeným jednotlivými bytovými vodoměry – cca 880 m3 

- zprávu o řešení přečetl p. Vincenec z MSDB (je přílohou zápisu) 

- vysvětlení možných příčin vzniklého rozdílu – Ing. Schrenk 

- návrh na zakoupení a instalaci přesnějších vodoměrů, kdy cena jednoho vodoměru je cca 

2 500,- Kč na byt 

Hlasování   0/0/20  (návrh neschválen) 

 

 

Přílohy: 

1. Zpráva o výsledku hospodaření a účetní uzávěrka za rok 2021 

2. Rozpočet družstva na rok 2023 

3.   Zpráva o řešení problému  - voda 

 

 

 
 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

 



 

 

Účetní uzávěrka za rok 2021, hospodaření družstva, hospodářský výsledek  
 

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021  

 

Městské bytové družstvo Prachatice je spoluvlastníkem obytného domu č. 134 Zlatá Stezka 

(Štadvín). Vlastní 49% hodnoty domu bez pozemků. Druhým spoluvlastníkem je Město 

Prachatice. Na základě smlouvy o správě domu, vykonává správu domu většinový vlastník. Ten 

pověřil výkonem správy svoji organizaci Městskou správu domů a bytů s.r.o.  

Hospodaření družstva se odvislé od hospodaření tohoto domu, neboť družstvo nemá jiné příjmy, 

než jsou příjmy z pronájmu bytů v tomto domě.  

Účetnictví vedené k tomuto domu je vedeno samostatně, odděleně od účetnictví ostatních domů, 

které Městská správa domu a bytů s.r.o. spravuje.  

Prostředky jsou vedeny na samostatném účtu u MONETA Money Bank, ze kterého je hrazena i 

splátka úvěru, který se na výstavbu domu čerpal.  

Z uhrazených plateb za nájemné a služby jsou odděleny zálohy na služby a zálohy hrazené do 

fondu oprav. Tyto položky jsou sledovány za dům, nikoliv podle vlastníků domu. Ze zbývající 

části nájemného je oddělena částka na správu družstva 25 Kč měsíčně za obsazený byt, což v roce 

2021 představovalo 15.900,00 Kč. Tyto částky se přímo převedou do výnosů družstva. Zbývající 

část výnosů je rozdělena dle majetkových podílů na domě tj. 51 % / 49 % a v této výši zúčtovány 

na účet města a na účet družstva. Stejným podílem jsou vyúčtovány náklady spojené s provozem 

domu. Tím vzniká výsledek hospodaření pro město a výsledek hospodaření pro družstvo.  

Oba subjekty musí zaplatit v tomto poměru 51 % / 49 % i splátku hypotečního úvěru. Družstvo 

zaplatilo v roce 2021 jistinu ve výši 683.978,70 Kč (49 %) a úroky ve výši 8.491,26 Kč (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodaření MBD 2021  
předpoklad 2021  skutečnost 2021  
Služby (správa domu, vedení 
účetnictví, …)  

65 000.00 Kč  55 088.73 Kč  

Osobní náklady  20 000.00 Kč  21 371.12 Kč  
Úroky z úvěru  15 000.00 Kč  8 491.26 Kč  
Daň z nemovitosti  8 000.00 Kč  7 736.00 Kč  
Ostatní náklady  6 000.00 Kč  4 533.61 Kč  

Náklady celkem  114 000.00 Kč  97 220.72 Kč  
Výnosy z nájemného  888 000.00 Kč  888 230.56 Kč  
Připsané úroky ze spořícího a 
běžného účtu  

5 000.00 Kč  3 132.65 Kč  

Výnosy ostatní  10 000.00 Kč  5 275.60 Kč  

 

Rozpočet MB   
2023 
 



 
předpoklad 2023 
Služby (správa domu, vedení 
účetnictví, …) 

55 000.00 Kč 

Osobní náklady 20 000.00 Kč 
Úroky z úvěru 0.00 Kč 
Daň z nemovitosti 8 000.00 Kč 
Ostatní náklady 5 000.00 Kč 

Náklady celkem 88 000.00 Kč 
Výnosy z nájemného 888 000.00 Kč 
Připsané úroky ze spořícího a 
běžného účtu 

5 000.00 Kč 

Výnosy ostatní 7 000.00 Kč 

Výnosy celkem 900 000.00 Kč 
HV před zdaněním 812 000.00 Kč 
Daň z příjmu 2 000.00 Kč 

Hospodářský výsledek po zdanění 810 000.00 Kč 
 
 

V roce 2021 tedy družstvo hospodařilo se ziskem po zdanění 797.898,09 Kč.  

Roční účetní uzávěrka (výsledovka a rozvaha), ze které se vycházelo, je přiložena.  

 

Návrh na usnesení:  

 

Členská schůze schvaluje:  

 

1. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021  

2. Výsledek hospodaření se ziskem po zdanění ve výši 797.898,09 Kč a roční účetní závěrku za 

rok 2021 bez výhrad.  

 

Fond oprav – není součástí účetnictví družstva  

 

Tvorba fondu oprav v roce 2021 činila 197.702,06 Kč, čerpáno bylo 26.122,40 Kč a zůstatek k 31. 

12. 2021 činil 1.223.552,04 Kč.  

 

Zpracoval:  

Ing. Libor Schrenk, jednatel společnosti Městská správa domů a bytů s.r.o.  

V Prachaticích dne 16.04.2021 

 

 

Městská správa domů a bytů s.r.o. Prachatice  
Za Baštou 394, 383 01 Prachatice, IČO: 25184296 DIČ: CZ2518429, tel. 602 368 518  

Věc: Spotřeba vody na č.p.134 Zlatá stezka  

Na domu č.p. 134 Zlatá stezka dochází k neustálému rozdílu náměru vody mezi patním 

vodoměrem domu a bytovými vodoměry.  

Dne 3.5. 2019 proběhla výměna patního vodoměru firmou Čevak Prachatice.  

Z důvodu rozdílu náměru vody ve spotřebě zjištěné při vyúčtování mezi hlavním vodoměrem 

domu a bytovými vodoměry jsme po dohodě s domovníkem panem Tomáškem nechali tento 

vodoměr přezkoušet a závěrem přezkoušení bylo, že měřidlo splňuje technické požadavky a 

vyhovuje. Poté jsme provedli osazení podružných vodoměrů na jednotlivé stoupačky studené 

vody, které se nacházejí v podzemní garáži.  



V tomtéž roce 2019 jsme provedli kontrolní měření od 23.10. do 30.10. všech vodoměrů.  

Bylo zjištěno, že spotřeba na patním vodoměru domu činila 70 m3. Z toho bylo 20 m3 studené 

vody pro bojler, ve kterém se ohřívá na teplou vodu pro dům. Tato voda je měřená přes vodoměr, 

který je osazený u bojleru ve výměníku. Tedy zbývajících 50 m3 studené vody by měli 

spotřebovat nájemníci. Spotřeba studené vody odečtená na stoupačkách v garáži činila 49 m3, což 

je rozdíl pouze 1 m3 oproti hlavnímu vodoměru.  

Při odečtech SV a TUV v bytech nájemníků jsme naměřili spotřebu SV - 46,5 m3 a TUV – 19 m3. 

Tedy rozdíl vodoměrů pro SV osazených na stoupačkách v garáži a v bytech nájemníků byl cca za 

jeden týden 2,5 m3 a rozdíl vodoměru pro TUV u bojleru a u nájemníků v bytech byl 1 m3.  

Největší rozdíl SV mezi stoupačkami a bytovými vodoměry byl u vchodu č.1 –5,2 m3.  

Dále vchod č.2 +1,2 m3, vchod č.3 – 0,1 m3 a vchod č.4 +1,6 m3.  

V roce 2020 byl po vyúčtování zjištěn opět rozdíl ve spotřebě vody. Proto jsme požádali firmu 

Cooptherm Jindřichův Hradec o mimořádnou výměnu stávajících bytových vodoměrů na 

studenou i teplou vodu za nové s radiovým odečtem na dálku. Ta tuto výměnu v bytech provedla.  

Dále firma Čevak Prachatice provedla dne 29.4.2020 výměnu patního vodoměru. Také ověřili, že 

na hlavním přívodu vody pro dům je u patního vodoměru osazená zpětná klapka. Odborný 

pracovník firmy Čevak Prachatice provedl 15.7. 2020 měřením kontrolu, zda není únik vody na 

stoupačkách studené vody. Únik vody nebyl nikde pracovníkem potvrzen.  

Pokud by voda unikala do terénu za zdí, musel by se hlavní vodoměr neustále točit a načítat. Toto 

také prověřoval pracovník Tepelného hospodářství Prachatice dne 18.7.2020 ve 2 hodiny ráno a 

na patním vodoměru nebyl zaznamenán žádný průtok vody.  

Ve dnech 24.7. až 18.8.2020 byly provedeny další kontrolní odečty hlavních vodoměrů na 

stoupačkách v garáži a patního vodoměru pro dům. Bytové vodoměry odečetla firma Cooptherm 

Jindřichův Hradec dálkově. Spotřeba vody na patním vodoměru byla 270 m3. Z toho teplá voda 

činila 62 m3 (vodoměr u bojleru ve výměníku). Mělo by tedy na bytové vodoměry SV zbývat 208 

m3, ale na vodoměrech pro stoupačky v garáži byla spotřeba pouze 174 m3 a v bytech bylo 

spotřebováno jen 158,4 m3 studené vody. Rozdíl ve studené vodě mezi byty a patním vodoměrem 

je tedy cca 50 m3.  

Spotřeba teplé vody měřená vodoměrem pro bojler byla 62 m3 a v bytech byla spotřeba TUV 

59,14 m3. Rozdíl je cca 3 m3. 

Z důvodu rozdílu ve spotřebě vody za rok 2021 mezi hlavním vodoměrem a bytovými vodoměry 

jsme provedli dvě noční měření, abychom popřípadě zjistili, na jaké stoupačce v domě by mohlo 

docházet k úniku vody. Noční odečty byly prováděny 14.7.2022 a 19.8.2022 mezi 2. a 4. hodinou 

ranní, z čehož máme pořízeny video záznamy na telefonu.  

Při prvním odečtu 14.7.2022 bylo zjištěno, že vodoměr pro vchod č.1 a č.4 se točí, vodoměry pro 

vchod č.2 a 3 nenačítají. Na těchto vchodech nemohl být tedy žádný únik vody. Proto jsme se při 

druhém odečtu ze dne 19.8.2022 zaměřili na vchody č.1 a č.4. Vodoměr pro vchod č.4 stál a točil 

se pouze vodoměr pro vchod č.1. Ve vchodu č.1 jsou osazeny podružné vodoměry pro jednotlivé 

stoupačky. Po vizuální kontrole těchto vodoměrů jsme zjistili, že načítá pouze vodoměr u 

schodiště, který je pro osm bytů v tomto vchodu.  

Proto jsme dne 24.8.2022 za účasti nájemníků mezi 15. a 17. hodinou provedli kontrolu těchto 

osmi bytů a dalších osmi bytů ze vchodu č.4. Bylo zjištěno, že na dané rozvody vchodu č.1 jsou 

napojeny také dva byty ze vchodu č.4.  

Tím se vysvětluje, proč součet náměrů bytových vodoměrů ve vchodu č.1 neodpovídal náměru na 

hlavním vodoměru pro tento vchod. Jelikož tam nebyly započítány spotřeby dvou bytů ze vchodu 

č.4 a naopak ve vchodu č.4 jsme naměřili větší spotřebu na bytových vodoměrech, než byla na 

hlavním vodoměru pro tento vchod, protože jsme tam zmíněné dva byty počítali.  

Dne 3.8.2022 nám firma Čevak Prachatice prověřila, zda neuniká voda na hydrantech. Bylo 

zjištěno, že se tak neděje.  

Také jsme dne 25.8.2022 nechali Tepelné hospodářství Prachatice vyměnit ve výměníku zpětnou 

klapku u bojleru, jelikož se nám zdálo, že vodoměr pro bojler chvíli načítá a chvíli odečítá. Již je 

vše v pořádku.  



Závěrem bych chtěl říct, že v rámci našich dostupných možností jsme neodhalili žádný únik vody.  

 

 

Za Městskou správu domů a bytů  

Vincenec Pavel 

 

 

 

 

Schůzi ukončil předseda představenstva PaedDr. Jan Klimeš. 

 

Ověřovatel zápisu: Ing. Schrenk Libor 

 

Zapsala: Kindlmanová Hana 
 

 

Poznámka: Hlasování uváděno ve formě (pro/proti/zdržel se) 

 
 

 
 


