
ZÁPIS ze Shromáždění vlastníků Cafourkova 520 – 526 

konaného  

17. 5. 2017; 

Místo konání – KD Krakov, čas zahájení 18:00; 

Přítomní vlastníci:  

Přítomno je 80,63% - 79 vlastníků ze 142; 

(minimální usnášeníschopná účast 50,1%) 

Shromáždění je prohlášeno za usnášeníschopné; 

Poznámka: pověřeným vlastníkem-předsedou SV je BD Cafourkova 

 

Přítomni hosté:  

Ing. Dana Podhrázská a Ing.  Erik Folk (SBDSM) , I. Rottová, Kožárová Zdena; 

 

Vedením shromáždění pověřen PBD Zdeněk Kovářík 

Zapisovatel: Martin Tesař; 

 

Ověřovatelé zápisu:  

Paní Čáslavská (návrh z pléna) a paní Sivková (členka kontrolní komise); 

 

1) Představení programu – Společenství vlastníků (dále jen „SV“); 

1)        Zahájení a schválení programu  

2) Informace o činnosti Společenství za uplynulé období; 

3) Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu 

domu; 

4) Informace o hospodaření Společenství a projednání a schválení řádné účetní závěrky 

za r. 2016; 

5) Návrh na změnu původního plánu oprav a investic na období 07/2016 – 06/2018, 

který byl schválen na poslední náhradní Shromáždění vlastníků, projednání a schválení jeho 

změn na období 07/2027 – 06/2018; 

6) Hlasování o usnesení Shromáždění vlastníků 

7) Různé. 

Návrhy na úpravu programu:  

1) Návrh z pléna na snížení příspěvku do FO o 50% => odhlasováno zařazení do bodu č. 5; 



2) Návrh z pléna, aby SV nevedl p. Kovářík => neschváleno; 

Pokračování programu; 

2) Zpráva o činnosti Společenství za období od posledního Shromáždění vlastníků; 
Slova se ujímá paní Krčmářová a čte samotnou zprávu, celá zpráva je k dispozici v kanceláři 

družstva; následně shromáždění vyzváno k dotazům či připomínkám => bez dotazů a 

připomínek => odhlasováno jednomyslně „SV bere na vědomí“; 

 

3) Informace o provedených opravách, probíhajících opravách a aktuálním technickém 

stavu domu od posledního shromáždění vlastníků; 
Slovo si bere pan Kovářík, místopředseda představenstva BD; celá zpráva je k nahlédnutí 

v kanceláři družstva; po přečtení shromáždění vyzváno k připomínkám či dotazům, ze strany 

vlastníků následující připomínky:  

1) Opakována připomínka a návrh na snížení pravidelného příspěvku do fondu oprav, 

příspěvky ze strany dalších družstevníků zejména s návrhy o jeho zachování; 

2) Připomínky k výměně vnitřních zábradlí a následná diskuse,  

3) Doporučení k instalaci větrání ve výtazích, dle názoru navrhovatele, z bezpečnostních 

důvodů, mezi zúčastněnými se rozhořela diskuse;  

Následně návrh na hlasování o zprávě o opravách schvální celé technické zprávy =>schváleno 

jednomyslně, „SV bere na vědomí“;   

 

4) Informace o hospodaření Společenství vlastníků a projednání a schválení řádné účetní 

závěrky SVJ za r. 2016, 

Slova se ujímá pí Ing. Podhrázská, celá zpráva je pro zájemce k dispozici v kanceláři 

představenstva; po přečtení zprávy výzva k dotazům či připomínkám => bez dotazů či 

připomínek a jednohlasně schváleno; 

 Návrh usnesení a schválení účetní závěrky SVJ (k dispozici na webu BD či v kanceláři 

představenstva) => hlasováno a jednomyslně schváleno;  

 

5) Návrh na změnu původního plánu oprav a investic na období 07/2016 – 06/2018, 

který byl schválen na poslední Shromáždění vlastníků, projednání a schválení jeho 

změn na období 07/2027 – 06/2018,  
 

Slova se ujímá pan  Kovářík a představuje nový návrh plánu oprav a investic, hlavním 

důvodem pro změnu jsou posudky, jež si představenstvo nechalo vypracovat – zejména 

posudky na stav fasády a lodžií, jež doporučuji jejich rekonstrukci během následujících 5-7 let, 

tedy jakékoli jiné rekonstrukce, týkající se fasády, musí být odloženy (původní plán 

rekonstrukce lodžií a instalace venkovních žaluzií); naopak ze strany představenstva 

doporučena navržená výstavba vlastní kotelny (v původním plánu bylo schváleno financování 

na leasing, ale shledáno jako nevýhodné), uvedeny současné odhady úspor - v případě zřízení 

vlastní kotelny jsou 40 až 50% (potvrzeno již realizovanými projekty v jiných bytových 

domech), celý plán oprav a investic je k nahlédnutí v kanceláři představenstva => následně 

otevřena diskuze, ze strany vlastníků četné dotazy, návrhy, či komentáře (řada z nich 

souhlasných), ze strany představenstva četné odpovědi; 



Návrh na hlasování - pro: 100% přítomných vlastníků; 

Podán z pléna návrh na snížení pravidelného příspěvku do Fondu oprav, následně ze strany 

představenstva podán protinávrh na zachování pravidelných příspěvků do fondu oprav => ze 

strany vlastníků jednohlasně schválen protinávrh; 

 

Přečten NÁVRH USNESENÍ Shromáždění vlastníků: 

Shromáždění vlastníků Cafourkova 520-526: 

a) Bere na vědomí:  

- Zprávu o činnosti Společenství za uplynulé období; 

- Informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém 

stavu domu; 

- Informace o hospodaření SV v r. 2016; 

 

b) Schvaluje:  

- Řádnou účetní závěrku SV za r. 2016 a rozpočet na příští období; 

- Ponechání současného příspěvku do FO; 

- Plán oprav a investic na období 07/2017 – 06/2018 (Výstavba vlastní kotelny 

v rozpočtu max. 6 mio); 

Následně hlasováno o usnesení: pro 99,6% vlastníků, proti: 0,31% vlastníků, zdrželo se: 

0 vlastníků; 

 

6) Různé, ze strany majitelů drobné dotazy a poznámky, následně p. Kovářík 

poděkoval přítomným za účast a za pozornost, shromáždění vlastníků bylo 

ukončeno; 

 

Zápis vyhotovil dne 17.5 2017 Martin Tesař  v. r. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

  

Nikola Čáslavská  v. r.                                                        

 

Marie Siváková   v. r. 

 

 


