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Zápis z náhradní členské schůze BD Cafourkova 

konané 8. 6. 2016 od 18:00 v KD Krakov 
 

Důvodem konání náhradní členské schůze (dále též pouze „NČS“) dle článku 55 platných stanov 

BD Cafourkova byla skutečnost, že členská schůze konaná dne 24. 5. 2016 nebyla usnášeníschopná 

(přítomno 154 členů z celkového počtu 322). 

 

1. Zahájení, schválení programu NČS (totožný s programem členské schůze) 

 
Předsedající schůze – p. Kovářík, místopředseda představenstva BD Cafourkova, přivítal všechny 

přítomné a konstatoval, že NČS je usnášeníschopná – přítomno 147 z celkového počtu z celkem 322 

členů BD. 

Poté navrhl zvolit: zapisovatelem: p. Tesaře, člena představenstva BD Cafourkova; 

 ověřovatelkami zápisu: pí. Šebestovou a pí Sivákovou - členky kontrolní 

komise BD Cafourkova; 

skrutátorkami: pí. Šebestovou a pí. Dvořákovou, členku představenstva 

BD Cafourkova. 

Schváleno jednomyslně. 

Dále se dotázal přítomných, zda má některý z přítomných členů BD návrh na změnu či doplnění 

programu NČS – nikdo nenavrhl změnu či doplnění programu. 

Program NČS (jež byl součástí pozvánky na náhradní členskou schůzi) byl jednomyslně schválen. 

Dále představil přítomné hosty:  

 zástupce SBDSM Ing. Podhrázskou a Ing. Folka;  

 zástupkyni notářské kanceláře: pí. Pavlíčkovou; 

 ostatní hosty: pí. Rybkovou, p. Rybku, pí. Kožárovou,  

 

 

2. Zpráva o činnosti představenstva BD Cafourkova za období od poslední členské schůze 
BD (pozn. celá zpráva k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova) 
 
Zprávu přednesla pí. Krčmářová, předseda představenstva BD Cafourkova 
 

Činnost představenstva od poslední ČS:  

představenstvo se pravidelně schází každý měsíc na pondělních schůzích za přítomnosti členů 

kontrolní komise (operativní komunikace probíhá denně) – zápisy ze schůzí jsou k dispozici na 

webu nebo k nahlédnutí v kanceláři BD; od poslední členské schůze byly hlavními úkoly: výměna 

protipožárních dveří ve společných prostorách, výměna zábradlí, výběrové řízení na výměnu 

výtahů, jež započala v r. 2016; dalšími úkoly byla výběrová řízení na obsazení uvolněných bytových 

jednotek; zároveň BD začalo spolupracovat s právní kanceláří JUDr. Novotné na účinnějším 

vymáhání dlužných částek od dlužníků; byla zpřístupněna aplikace pro lepší kontrolu předpisů 

a úhrad měsíčních plateb nájemného na SBDSM; v uplynulém období se rovněž představenstvo 

zabývalo podněty a stížnostmi členů BD; pí. Krčmářová uvedla možnost se na představenstvo 

obracet prostřednictvím návštěvních hodin v kanceláři BD či prostřednictvím klasické nebo el. 

pošty; nyní zaměstnáni dva správci na poloviční úvazek (p. Šebesta + p. Dziak) s rozdělenými 
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pracovními hodinami – lepší komfort pro nájemníky (s důrazem, že náklady na tuto službu zůstaly 

nezměněny); paní Krčmářová se rovněž vyjádřila k podnětům a dotazům z posledních dnů 

(instalace automatického otevírání dveří; nastavení výtahů, venčení pejsků v okolí domu atd.); 

ocenila dobrou spolupráci se správcovskou firmou SBDSM; výzva členům ohledně možnosti 

kandidovat na náhradníka představenstva nebo kontrolní komise; na závěr poděkování za 

pozornost; 

 
 

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise BD Cafourkova za období od poslední členské schůze 
BD (pozn. celá zpráva k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova) 
 
Zprávu přednesl p. Peroutka, předseda kontrolní komise (dále též pouze „KK“) BD Cafourkova. 
 
Představení činnosti KK za uplynulé období:  
Složení KK se za uplynulé období nezměnilo (p. Peroutka, pí. Siváková, pí. Šebestová); KK se schází 

na svých  pravidelných měsíčních schůzích (zápisy k dispozici v kancelář BD či na webu BD); 

zároveň se účastní pravidelných zasedání představenstva (kde se KK účastnila všech výběrových 

řízení);  KK pravidelně kontroluje stav pokladny BD a s ní spojené platební příkazy, případné nálezy 

jsou na místě odstraňovány, fin. hotovost vždy souhlasí; pokladní účetnictví bylo shledáno 

v pořádku a účetnictví za r. 2014 také; celkově je účetnictví BD z pohledu KK v pořádku; nyní 

probíhá kontrola objednávek a faktur, prozatím došlo k jistým nálezům, jež budou průběžně 

odstraňovány (neúplné komentáře na fakturách atd.); i nadále bude dohlíženo na řádný oběh 

dokladů, tak aby k podobným nálezům již nedocházelo; KK se rovněž zabývá dlužníky, tj. sestavuje 

aktuální seznamy, dohlíží na aktuální řešení popř. vymáhání; vyjádření k aktuálnímu návrhu 

nových stanov SVJ, jež budou v rámci probíhajícího shromáždění předloženy ke schválení 

vlastníkům – KK doporučuje dané stanovy schválit; výzva ke všem členům družstva k dodržování 

čistoty, vzájemné ohleduplnosti a ochrany společného majetku; poděkování představenstvu za 

vysoké nasazení v době významných stavebních aktivit, jež v tomto volebním období probíhají; 

vyjádření k současné situaci ohledně pravidelného úklidu v bytovém domě – doporučení 

k vyhodnocení úklidu až po skončení stavebních prací; v nadcházející době se bude KK věnovat 

kontrole účetní závěrky BD z r. 2015; celkové zhodnocení hospodaření představenstva jako dobré; 

na závěr poděkování za pozornost; 

 

 

4. Informace o provedených opravách od poslední členské schůze BD, probíhajících 
opravách a aktuálním technickém stavu domu (pozn. celá zpráva k dispozici 
k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova) 
 
Zprávu přednesl předsedající schůze p. Kovářík: 

V uplynulém období byla dokončena oprava střechy, včetně nových klempířských prvků; na 

přelomu let 2015-2016 byly vyměněny všechny dveře ve společných prostorách, rovněž došlo 

k revitalizaci vestibulů; podle platné legislativy došlo k instalaci RHP v zajištěných skříňkách; 

zkusmo byla provedena instalace automatického otevírání vstupních dveří ve vchodě 524 (pokud 

se osvědčí, dojde k instalaci ve vchodě 522); v současné době probíhá výměna výtahů, plánované 

dokončení do konce srpna (v současné době dokončeny vchody 520 a 522) – přesný 

harmonogram je zveřejněn na informační desce; v současné době představenstvo projednává 

možnost přechodu na systém vlastního plynového vytápění a ohřevu teplé vody (nyní 
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projednávaná konkrétní nabídka); upozornění na nový domovní řád, přesněji čl. IV., nutnost 

získání povolení pro instalaci věcí na vnější konstrukci lodžií nebo pro zásah do fasády; 

 

 

5. Informace o hospodaření BD a projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 

(pozn. kompletní zpráva je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD) 

 
Zprávu přednesla Ing. Podhrázská, ředitelka SBDSM 

Pozn.: nebylo zapisováno, jelikož se jedná o čisté účetní (tedy číselné) údaje 

 

Proběhlo hlasování členů BD => řádná účetní závěrka jednomyslně schválena; 

 

 

6. Projednání a schválení rámcového plánu oprav a investic na období 07/2016 – 06/2018 

(p. Kovářík);  

 
Přednesení plánovaných investičních aktivit na r. 2016 – 2018 (seznam byl k dispozici v 

informačních skříňkách a na webových stránkách):  

1) kontejnerová stání,  

2) zasklení lodžií,  

3) předokenní rolety,  

4) vlastní kotelna. 

Bylo zdůrazněno, že se jedná o hrubý plán investic a že jednotlivé body budou samozřejmě ještě 

řádně zváženy;  

Vyjádření p. Peroutky (předseda KK), aby se z daného seznamu vyškrtly body: 1) zasklení lodžií; 

2) venkovní okenní rolety;  

Následně probíhala diskuze k jednotlivým navrženým akcím – několik členů se přihlásilo ke slovu; 

debata o vhodnosti jednotlivých položek; zároveň byly ze strany účastníků přijaty další návrhy;  

 

Seznam jednotlivých návrhů a výsledky jednotlivých hlasování (pozn. o návrzích bylo hlasováno 

v takovém pořadí, tak jak byly předneseny): 

 Návrh aby se hlasovalo jednotlivě o každé položce – proti: 2; zdrželo se: 10 => návrh byl přijat;  

 Vybudování kontejnerových stání – proti 12; zdrželo se: 5 => návrh byl přijat; 

 Zasklení lodžií – proti: 33; zdrželo se: 10 => návrh byl přijat; 

 Venkovní okenní rolety – proti: 41, zdrželo se: 18 => návrh byl přijat; 

 Vybudování vlastní kotelny – proti: 14; zdrželo se: 5 => návrh byl přijat; 

 Zřízení kontejneru na bioodpad – nehlasováno, je v gesci MČ Praha 8 - bude zažádáno; 

 Vyzdění sklepních kójí – pro: 12 => návrh nebyl přijat; 

 Instalace zvedací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí - pro: 24 => návrh nebyl přijat; 

 Vybudování společné TV antény – pro: 35 => návrh nebyl přijat; 

 Návrh na odložení dalších investic na další volební období (stavební přestávka) – nebylo 

hlasováno z důvodu již přijetí předchozích návrhů; 

 

7. Návrh na usnesení NČS BD Cafourkova: 

 

„Náhradní členská schůze BD Cafourkova 



4 
 

 bere na vědomí jednotlivé zprávy o činnosti představenstva a KK BD Cafourkova a zprávu o 

hospodaření za rok 2015; 

 bere na vědomí informace o provedených a probíhajících opravách a aktuálním technickém 

stavu domu;  

 schvaluje účetní závěrku BD Cafourkova za rok 2015; 

 schvaluje úhradu ztráty BD Cafourkova za rok 2015 takto: ve výši 2 759 682 Kč z dalších 

členských vkladů, ve výši 15 063 Kč z členských podílů, zbývající částku ve výši 0,08 Kč 

z nedělitelného fondu; 

 schvaluje rámcový plán oprav a investic – body schváleny jednotlivě (viz výše bod 6).“ 

 

Hlasování o usnesení členské schůze BD => schváleno jednomyslně; 

  

8. Různé: diskuze, dotazy; 

 

9. Poděkování přítomným za účast a za pozornost, náhradní členská schůze ukončena ve 

20,15 hodin. 

 
 
V Praze 8. 6. 2016  
 
 
Předsedající schůze – Zdeněk Kovářík v. r. 
 
 
 

………………………………………………………………. 
 
 
Zhotovitel zápisu - Martin Tesař v. r.                    
 
                                                                                                                                                                                                                            
…………………………………..…………………                                            

                                                          Ověřovatelé zápisu – Marie Siváková, Jana Šebestová v. r. 
 
                                                                                                                       

                                                                                                         

 

 

                                                                                                            ……………………………………………………… 

 

 

                                                      ……………………………………………………… 

 


