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Bytové družstvo Cafourkova  - členská schůze 10.12.2013. 
Schůze svolána jako náhradní (po řádné členské schůzi konané 16. 11. 2013, která nebyla 

usnášeníschopná); 

 
Zápis: 
 
Začátek schůze: 18:00 
 
Řídícím schůze ze strany představenstva pověřen Z. Kovářík 
Přítomno:  
 

 Představenstvo – kompletní (včetně obou náhradníků); 
 Kontrolní komise – kompletní; 

 
 Bydlící členové BD: 91 (vč. vlastníků) – celkem: 312; 
 Nebydlící členové BD: 1 – celkem: 1; 

Pozn. - Nutný minimální počet přítomných – pro náhradní členskou schůzi není stanoven; 
 
 
1) Ze strany řídícího členská schůze zahájena: 

 Přítomným členům představeny počty zúčastněných – konstatováno, že je schůze dle 
platných stanov usnášeníschopná;  

 Představení hostů a žádost o schválení jejich přítomnosti - odhlasováno;  

 Návrh na zapisovatele (p. Tesař) a ověřovatele zápisu (pí. Siváková, p. Peroutka) – 
odhlasováno; 

 Návrh na schválení programu => dodatečně navržen další bod (9.) – volba náhradníka do 
kontrolní komise – schváleno; 

 

2) Zpráva o činnosti představenstva (předsedkyně představenstva pí. Krčmářová): 

Informace o činnosti představenstva od konání poslední usnášeníschopné členské schůze (11. 
6. 2013); schůze představenstva se konají jednou měsíčně (cca v trvání 2,5 hodiny) – zápisy 
k dispozici v kanceláři/na vývěskách/na webu BD; průběžná komunikace – elektronicky; během 
roku 2013 řešeno především výběrové řízení na rekonstrukce el. rozvodů ve společných 
prostorách a na rekonstrukci střechy, dále proběhlo výběrové řízení na instalaci bezpečnostního 
kamerového systému ve společných prostorách; dalším úkolem bylo případné refinancování 
stávajícího privatizačního úvěru (viz. samostatný bod níže); představenstvo se zabývalo žalobou 
na vystěhování problematického nájemníka (č. p.520) a vyloučením z družstva problematických 
nájemníků (č. p. 524) – viz bod níže; v průběhu uplynulého období byly rovněž uděleny pokuty za 
porušení domovního řádu (především neadekvátní/hlučné rekonstrukční práce v nedovolených 
termínech/časech); rovněž byly řešeny některé sousedské spory; v listopadu došlo k instalaci 
reklamní plachty (ze strany sousedního sportovního klubu), jež bylo rovněž posuzováno a 
schvalováno představenstvem;  

Na závěr hlasování o možnosti převodu bytů do OV (3. Vlna) na počátku r. 2013 (současné 
stanovy umožňují pouze dvakrát do roka a vždy ke konci pololetí (viz. článek 39, odst. 5) => 
odhlasováno (pohledově) – všichni přítomní pro návrh; 
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3) Projednání odvolání proti vyloučení z družstva pana Adama Novotného: 

Paní Krčmářová seznamuje účastníky členské schůze s danou kauzou a odvoláním; vůči 
zmíněné osobě (resp. bytové jednotce) opakované stížnosti na nepřiměřený hluk (především 
v nočních hodinách) - dlouhodobě; na velmi nedobré sousedské vztahy pana Novotného 
s okolními spolubydlícími - dlouhodobě, opakované problematické platby nájemného, opakované 
dlužné nájemné; ze strany představenstva opakovaně zasílány výzvy k podání vysvětlení – 
naprosto bezvýsledně => proto dne 15. 7. 2013 rozhodlo představenstvo o vyloučení pana Adama 
Novotného z bytového družstva – následně podal pan Adam Novotný odvolání proti tomuto 
vyloučení k současné členské schůzi (ovšem není přítomen); 

O slovo se hlásí sousedka pana Novotného (pí. Nováková) a blíže popisuje celou situaci a celé 
problematické soužití s panem Novotným a jeho rodinou, jež trvá již více než deset let; 

O slovo se hlásí pan Peroutka – navrhuje přítomným hlasovat nekompromisně a poté s panem 
Novotným neuzavírat ani nájemní smlouvu;  

Členská schůze je požádána o hlasování o zrušení rozhodnutí představenstva ze dne 15. 7. 
2013 o vyloučení pana Novotného z bytového družstva Cafourkova (hlasování sčítací) => proti 
zrušení: 86; pro zrušení: 1; zdrželi se hlasování: 5; 

Členská schůze je požádána o hlasování o podepsání nájemní smlouvy s panem Novotným 
jakožto bydlícím nečlenem bytového družstva Cafourkova (hlasování sčítací) => proti návrhu: 61; 
pro návrh: 14; zdrželo se: 18; 

 

4) Zpráva o činnosti kontrolní komise (předseda kontrolní komise p. Peroutka): 

Pan Peroutka hovoří o činnosti KK od poslední řádné schůze (ze dne 11. 6. 2013) – zejména o 
členech KK a funkcích; informuje přítomné o pravidelných schůzích KK a přítomnosti členů KK na 
schůzích představenstva; pan Peroutka doporučil přítomným schválit navrhované investiční akce a 
hlasování ohledně re-fixace (viz body níže); dále pan Peroutka informoval přítomné o kontrole 
zůstatků na účtech a kontrole vyúčtování nákupu strojů pro BD, které měly pozitivní vyhodnocení; 
rovněž ocenil přítomnost samostatné pracovní síly v podobě pí. Dvořákové – uznání její užitečnosti 
a dosavadní spolehlivosti; rovněž ocenění činnosti správce bytového celku a úklidu bytového 
celku; krátké komentáře k plánovaným investicím a událostem, které se staly během současného 
volebního období (především ohledně hlučnosti rekonstrukčních prací, pokut apod.); pan Peroutka 
dále předeslal plánované návrhy na změny stanov, jež budou představeny v budoucnu 
(pravděpodobně na příští členské schůzi); dále představení činnosti KK na následující rok (kontrola 
účetních dokladů, schůze KK); 

Na závěr celkové shrnutí o uspokojivém hospodaření BD, SBD a představenstva BD – 
poděkování za dosavadní činnost všem zúčastněným a popřání všem krásné a poklidné svátky;  

 

5) Zpráva o hospodaření za uplynulé období (předsedkyně představenstva pí. Krčmářová): 

Především zmíněno, že se v uplynulém období podařilo prodat všechny volné byty, s tím 
souvisí i přijetí nových členů BD; 

Představen návrh na ponechání mimořádných vkladů z prodeje volných bytů na účtu BD 
k dispozici pro budoucí opravy; tzn., že tyto prostředky nebudou rozděleny mezi družstevníky, ale 
ponechány na budoucí investice a opravy => členská schůze zároveň požádána o hlasování o 
tomto návrhu (hlasování pohledové) => návrh přijat; 

 



CC  
C 

 

    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          aaffoouurrkkoovvaa  
 

 

 

BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                  wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  88,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                          ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                    IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

6) Zpráva o technickém stavu bytového celku Cafourkova (místopředseda představenstva p. 
Kovářík): 

Pan Kovářík informuje přítomné o současných a nadcházejících investicích – resp. instalace 
bezpečnostního kamerového systému, rekonstrukce el. rozvodů ve společných prostorách a 
rekonstrukce střechy, rovněž jsou uvedeny pravděpodobné termíny a případná omezení pro 
nájemníky; rovněž zmíněny drobné opravy na fasádě bytového celku a kolem bytového celku, 
které byly provedeny za uplynulé období; 

 

7) Rámcový plán oprav a rekonstrukcí na další období (pí. Krčmářová, p. Kovářík): 

Představen návrh plánu oprav a investic, jež byl vpracován na schůzích představenstva 
v uplynulé době => na období let 2014 a 2015 navrženy tyto rozsáhlejší investiční akce: 

 Oprava el. rozvodů ve společných prostorách (I. pol. 2014); 

 Rekonstrukce společných vnitřních prostor - resp. jejich výmalba a výměna podlahových 
krytin (II. pol. 2014); 

 Instalace společné antény pro jednotlivé vchody (II. pol. 2014); 

 Rozsáhlejší oprava střechy - rozsah bude stanoven dle jejího poškození během současné 
zimy (II. pol. 2014); 

 Rekonstrukce výtahů – závislé především na fin. možnostech BD, pravděpodobně 
prováděno postupně po jednotlivých vchodech (r. 2015 =>); 

 

8) Zpráva o možné změně banky - konec fixace ke dni 30. 12. 2013 (člen představenstva p. 
Tesař): 

Přítomným představena situace ohledně možné změny bankovního ústavu v rámci re-fixace 
privatizačního úvěru; popsáno výběrové řízení, které se v této záležitosti uskutečnilo – stručný 
popis jednotlivých nabídek a použitý způsob vyhodnocení, informování přítomných, že na základě 
rozhodnutí představenstva byla nakonec vybrána nabídka ze strany stávající banky (Sberbank 
a.s.), pro členy BD možnost se na požádání seznámit s danou nabídkou (samozřejmě i 
s nabídkami ostatních bank); 

Na závěr hlasování o délce fixace úrokové sazby obnoveného úvěru - 5 let (hlasování 
pohledové) => schváleno; 

 

9) Převod bytových jednotek do OV (člen představenstva p. Holý): 

Pan Holý představil celkovou situaci ohledně současného převodu do OV – 3. vlna (poč. r. 
2014); celkově se do předepsaného data nashromáždilo 13,5 mil. Kč jako splátky anuit (byla 
odeslána do Sberbank žádost o provedení mimořádné splátky); do předepsaného data celkem 
přišlo 34 žádostí o převod do OV (vč. žádostí o výmaz zástavního práva na LV vůči stávajícímu 
věřiteli); uvedeny informace ohledně poplatku za převod do OV, jehož výše byla v minulosti 
stanovena na 4 tis. Kč (v současné době činí 2.990,- Kč), přičemž všem, kdo zaplatili původní výši, 
bude rozdíl vrácen; 
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10) Volba náhradníka kontrolní komise (Předsedkyně představenstva pí. Krčmářová): 

Na vlastní žádost na zmíněnou funkci navržena paní Jana Šebestová – krátké představení; 
výzva pro přítomné - komentáře, dotazy, návrhy – bez reakce;  

Přítomní požádání o hlasování (hlasování sčítací) => pro: 92, proti: 0, zdrželi se hlasování: 1; 

 

11) Různé 

Ze strany představenstva přítomní požádání o hlasování ohledně spokojenosti s úklidem 
vnitřních společných prostor bytového celku (rovněž možnost vyjádřit svůj názor jednotlivým 
komentářem nebo návrhem – bez reakce) – na základě pohledového vyhodnocení naprostá 
většina s úklidem spokojena; 

Dále krátce diskutována další témata (různé); 

 

12) Závěr – přečteno usnesení právě proběhlé členské schůze (uvedeno níže), přítomní požádání 
o schválení tohoto usnesení => všichni přítomní hlasují pro schválení; 

 

19:20 členská schůze oficiálně ukončena – přítomným ze strany řídícího schůze poděkováno za 
účast a za pozornost; 
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Závěrečné usnesení členské schůze: 
 
Členská schůze =>  
 
Bere na vědomí: 

 Zprávu o činnosti představenstva BD za uplynulé období; 

 Zprávu o činnosti kontrolní komise BD za uplynulé období; 

 Zprávu o hospodaření BD za uplynulé období; 

 Informace o provedených opravách a aktuálním stavu bytového celku; 

 Informaci o obnově družstevního úvěru; 

 Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví; 

Neruší:  
 Rozhodnutí představenstva ze dne 15. 7. 2013 o vyloučení člena pana Adama Novotného 

z bytového družstva Cafourkova; 
  

Nesouhlasí: 
 S uzavřením nájemní smlouvy s Adamem Novotným jakožto bydlícím nečlenem bytového 

družstva Cafourkova; 
 
Schvaluje:  

 Předložený návrh plánu oprav a investic na období 2014 a 2015, včetně předpokládaného 
objemu finančních prostředků; 

 Fixaci úrokové sazby u družstevního úvěru na dobu 5 let; 

 Výjimku z článku stanov č. 39 (odst. 5) na změnu termínu 3. vlny převodu bytových jednotek 
do OV (na poč. r. 2014); 

 Ponechání mimořádných vkladů z prodeje bytových jednotek na účtu BD a možnost těmito 
prostředky financovat další investiční akce BD; 

 Janu Šebestovou jako náhradní členku kontrolní komise BD Cafourkova; 

 V Praze 10. 12. 2013                                                        

Zhotovitel zápisu  

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

Jiří Peroutka                                                                               Marie Siváková 
 
…………………………                 …………………………………                                                                              
Řídící ČS: 

Zdeněk Kovářík 

…………………………………………. 


