
12. schválení mimořádných odměn 

Představenstvo BDR v čele s navrhovatelem místopředsedou MUDr. Luďkem Hánou a 

místopředsedou Jakubem Novotným navrhují mimořádnou, jednorázovou odměnu pro 

předsedu představenstva pana Petra Opělu ve výši 20 000 Kč netto za mimořádný přínos, 

nadstandardní pracovní nasazení a odvedené služby nad rámec mandátu v představenstvu 

družstva za funkční období 2016/2017. Pan Opěla svým přístupem a aktivitou nejednou 

přispěl k ušetření nemalých nákladů vzniklých s  haváriemi jímek či kotelen. 

 

13. Návrh na instalaci kamerového sytému do prostor garáží 

Na základě stížností na časté krádeže v prostorách garážových kojí bychom rádi nechali 

hlasovat o případné instalaci kamerového systému. Máme nabídku na dva systémy.  

A) 10 kamer každá se svým vlastním úložištěm na SD kartě v pořizovací ceně 80.000,- 

včetně DPH 

B) 10 kamer s centrálním úložištěm v pořizovací ceně 160.000,- včetně DPH 

PRE nedoporučuje schválení ani jedné z výše uvedených variant.  

 

14. Návrh na změnu způsobu odměňování členů orgánů družstva 

Navrhujeme změnu v odměňování volitelných zástupců BDR a to jak z řad představenstva, 

tak i kontrolní komise. Vzhledem k faktu, že odměny pro členy představenstva a kontrolní 

komise se neměnili od roku 2009, práce pro družstvo je časově náročná a systém odměn 

nereflektuje změnu hodnoty volného času, peněz, či inflaci navrhujeme následující úpravy: 

1. Navýšení měsíční odměny členům kontrolní komise ze stávajících 510 kč / měsíc na 

1.000 Kč / měsíc netto. 

2. Navýšení měsíční odměny pro volitelného předsedu KK, který zastává hlavní roli 

v komunikaci s členy představenstva, zpracovává podklady pro kontroly účetnictví a 

další ze stávajících 510 Kč / měsíc na 2.124 Kč / měsíc netto. 

3. Navýšení měsíční odměny pro volitelného předsedu PRE, který zastává hlavní 

výkonnou funkci za PRE, je hlavním kontaktem pro správcovskou firmu, komunikuje 

se zástupci MČ, řeší provozní záležitosti s  externími dodavateli ve spolupráci se 

správcovskou firmou a další. Pro tohoto voleného člena PRE navrhujeme navýšení 

měsíční odměny ze stávajících 2.124 Kč / měsíc na 10.000 Kč / měsíc netto. 


