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Bytové družstvo Cafourkova  - členská sch ůze 11.6.2013. 
 
Zápis:  
 
Přítomno: 158 družstevníků 

Představenstvo – kompletní 

Kontrolní komise – kompletní 

Náhradník představenstva – Pan Holý 

 

1. Zahájení (18:24) – konstatována usnášeníschopnost; 

Vedoucí členské schůze - jmenován: p. Zdeněk Kovářík 

      jmenování zapisovatelů, ověřovatelů – schváleno; 

      návrh na skrutátory – schváleno 

      návrh na složení volební komise – schváleno; 

 

2. Návrh programu členské schůze => schváleno; 

3. Představení/schválení hostů => schváleno; 

4. Zpráva o činnosti představenstva BD – paní Kouřilová (volební období 2010 – 
2013); 1) Shrnutí dosavadního vývoje: vystěhování neplatičů, úspěšný výběr 
dlužných částek, přínos správce objektu nebo představení nové pracovní síly (paní 
Dvořákové) 2) Doporučení do budoucna: vyřešit záležitost ohledně pozemku (např. 
podepsáním smlouvy s MČ Praha 8); spousta úkolů se stále řeší (problematičtí 
nájemníci atd.); výzva družstevníkům, aby se ozývali (samozřejmě ne anonymně); 
spolupráce s SBD (je na vysoké úrovni, ovšem některé věci stále ještě potřebují 
čas); Shrnutí: to co mělo být hotovo, hotovo je; na závěr rozloučení paní Kouřilové, 
poděkování členům představenstva a kontrolní komise; 

5. Zpráva o činnost kontrolní komise – pan Peroutka (volební období 2010 – 2013); 
seznámení s personálními změnami během volebního období; seznámení s funkcí 
kontrolní komise (dle stanov); seznámení s kontrolou hospodaření družstva během 
let (kontrola účetnictví, pokladny, účast na zasedání představenstva); družstvo se 
nachází v dobré finanční kondici, bez zásadních nálezů; účetnictví je dle kontrolní 
komise v pořádku; možnost pro družstevníky se seznámit se zápisy kontrolní 
komise; pozitivní hodnocení správy a úklidu bytového domu; upozornění na rozpor - 
schválení převodu BD do OV mimo možné termíny (jež uvádějí stanovy), ze strany 
kontrolní komise požadována náprava v podobě dodatečného odsouhlasení 
členskou schůzí => převod bytů do OV během r 2013 bude umožněn ve více než 
dvou termínech => schváleno; KK, pokračování – doporučení zaměstnat pracovní 
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sílu; jiné, drobnosti, návrh na navýšení odměn pro členy KK (nyní  1000 
Kč/měsíčně) – návrh: 50% odměn členů představenstva – hlasování => schváleno; 
poděkování KK za pozornost; poděkování za celé volební období členům KK a 
představenstva; 

6. Doplnění ze strany představenstva (ke zprávě kontrolní komise) – shrnutí situace 
ohledně čipů, prohlášení vlastníka; 

7. Zpráva o hospodaření představenstva (pí. Krčmářová); BD skončilo  ztrátou; 
portály: (smlouva: 4 284 TCZK – celkem o 250 TCZK navíc); výměna ležatých 
rozvodů TUV; odměny nebyly překročeny, náklady na úklid – změny úklidových 
služeb (úspora 60%); vyjádření zástupce SBD (doplnění pí Krčmářové – obhajoba-
vysvětlení ztráty) 

8. Technická zpráva (p. Kovářík) – výměna ležatých rozvodů, důvody vícepracích – 
nové vedení atd., jinak je vše proběhlo v pořádku; výměna portálů – vícepráce; 
snaha o zkulturnění prostředí úkoly pro nové představenstvo; informace o hotových 
revizích (výtahy, el. voda, atd.); v budoucnu možná výměna výtahů; další vady 
objektu (okna); nyní probíhá výměna/oprava elektroinstalace (podle vchodů); 
doporučení družstevníkům nechat si provést revizi el. rozvodů; závady na ventilaci; 
vady na střeše; povolení stavebních úprav uvnitř bytů – prosba na družstevníky aby 
dodržovali domovní řád (hluk, vrtání, prach, atd.); poděkování za trpělivost; 
poděkování představenstvu, kontrolní komisi, panu Šebestovi a paní Dolejšové; 

9.  Projednání mandátu pro představenstvo – jednání s bankami, možnost snížení 
sazby, možnost přefinancování ze strany jiné banky – žádost o mandát – hlasování 
=> schváleno; 

10. Kamerový systém – mandát pro představenstvo do 250 TCZK => schváleno; 

11. Žádost o schválení všech předložených zpráv => schváleno; 

12. Žádost o úhradu ztráty z dalších členských  vkladů=> schváleno; 

13. Vznik SVJ – vytvoření stanov, první schůze bude následovat po členské (povede 
pan Holý) - detailnější popis ohledně vzniku atd., družstvo bude většinovým 
vlastníkem; prosba pro vlastníky, aby zůstali do osmi hodin; 

14. Volby do orgánů do PŘE a KK;  

=> Kandidáti do představenstva: 

- Dvořáková Pavlína,  

- Holý Jan, Mgr. 

- Kodr Zdeněk, Ing. 

- Kotalík Jiří 

- Kovářík Zdeněk 

- Krčmářová Marcela  

- Tesař Martin, Ing. 

- Vasilev Ivan 
Volba pomocí hlasovacích lístků; 
Pořadí dle udělených hlasů (prvních pěti): 
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- Krčmářová Marcela a Holý Jan, Mgr. (stejný počet) 

- Kovářík Zdeněk 

- Dvořáková Pavlína,  

- Tesař Martin, Ing. 
 
=> Páni Vasilev a Kodr přijímají funkci náhradníků členů představenstva; 
 
Kandidáti kontrolní komise, představení: 
- Peroutka Jan 

- Siváková Marie 

- Kotalík Jiří 
 
Volba pomocí hlasovacích lístků => všichni kandidáti zvoleni; 
 
15. Závěr členské schůze - nově zvolení děkují za důvěru; probíhají diskuze na „různé“; 

vedoucí schůze děkuje všem přítomným za pozornost – ukončení schůze (pozn. na 
závěr ještě jednou výzva pro kandidáty do OV, aby posečkali na zakládající schůzi 
– poč. 20:00); 

 
 

Závěrečné usnesení členské sch ůze: 
 

Členská sch ůze 
 
B e r e  n a  v ě d o m í :  
- zprávu o činnosti představenstva a BD za uplynulé období 
- zprávu o činnosti kontrolní komise BD za uplynulé období 
- zprávu o hospodaření BD za uplynulé období 
- zprávu o technickém stavu domu 
- vznik SVJ, které se bude řídit vzorovými Stanovami SVJ 
 
 
S c h v a l u j e :  
- hospodářský výsledek za rok 2012, tj.ztrátu ve výši 6,106.893,33 Kč 
- úhradu ztráty BD za rok 2012 z dalších členských vkladů 
- odměny pro KK v objemu 50% odměn členů představenstva měsíčně po zdanění 
- mandát představenstvu BD k uzavření dodatku úvěrové smlouvy se Sberbank CZ, 
eventuálně k uzavření smlouvy o refinancování družstevního úvěru, s cílem dosažení 
optimalizace úrokové sazby s fixací úroků maximálně na dobu 2 let 
- mandát představenstvu BD k dokončení výběrového řízení na dodavatele kamerového 
systému pro zabezpečení objektu a k následné realizaci 1. fáze zabezpečení v hodnotě 
max. 250.000,- Kč 
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Z v o l i l a  orgány BD na další funk ční období, a to : 
- představenstvo BD ve složení (v abecedním pořadí) :  

p. Dvořáková Pavlína,  

p. Mgr. Holý Jan,  

p. Zdeněk Kovářík,  

p. Marcela Krčmářová,  

p. Ing. Martin Tesař 

- náhradníky pro představenstvo BD, a to 1.náhradník p. Ing. Zdeněk Kodr, 2. náhradník p. 
Ivan Vasilev 
 
 
- kontrolní komisi BD ve složení (v abecedním pořadí):  

p. Jiří Kotalík 

p. Jiří Peroutka  

p. Marie Siváková 

 
U k l á d á :  
- členům nově zvolených orgánů BD, aby do 20.6.2013  zvolili  předsedu a místopředsedu 
představenstva a předsedu a místopředsedu kontrolní komise  
- představenstvu BD do 30-ti dnů předložit návrh na zápis změn ve složení  
představenstva BD do  Sbírky listin Obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem 
v Praze, včetně podpisových vzorů. 
 
 
V Praze 11.6.2013 
                                                                
Zhotovitel zápisu  

Martin Tesař            
 
………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu: 

Marcela Krčmářová                                                               Maria Siváková 
 
…………………………                 …………………………………                                                
 
Řídící ČS: 

Zdeněk Kovářík 

 

…………………………………………. 


