
Bytové družstvo Cafourkova  - NÁHRADNÍ členská schůze 
7.7.2014. 

 
Zápis: 
 
Přítomno: 148 družstevníků 

 Představenstvo – kompletní 

 Kontrolní komise – kompletní 

 

1. Zahájení (18:00) – konstatována usnášeníschopnost; 

Náhradní ČS řídil: Zdeněk Kovářík; 
Zapisovatel členské schůze: Martin Tesař; 

 

2.   Představení hostů => schváleno; 

 

3. Návrh programu náhradní členské schůze => schválen; 

 

4. Zpráva o činnosti představenstva BD (Marcela Krčmářová) - shrnutí činnosti 
představenstva od poslední členské schůze konané v prosinci 2013: 

 Představenstvo se pravidelně schází každý měsíc (ovšem vzájemná komunikace a 
řešení dílčích úkolů probíhá i v průběhu - prostřednictvím tel. a el. pošty); 

 Členové BD, vlastníci a nájemníci mají možnost návštěv před zasedáním nebo 
v úředních hodinách kanceláře představenstva; 

 Členové představenstva dostávají jednotlivé úkoly a jejich plnění je následně 
kontrolováno;  

 Hlavní úkoly řešeny ze strany představenstva v uplynulém pololetí: převody smluv na 
status SVJ; oprava elektroinstalace; opravy některých výtahů; převod dalších jednotek 
do OV; schválení interních směrnic; příprava nových stanov BD; změna úklidu ve 
společných prostorách; instalace kamer ve společných prostorách; kontrola top. 
systému; instalace regulačních ventilů; objednání velkoobjemového kontejneru; 
pokračující soudní spory s neplatiči; odkup pozemku pod bytovým celkem apod.; 

 

5. Zpráva o činnost kontrolní komise (Jiří Peroutka)  

 Kontrolní komise se pravidelně schází každý měsíc (zápisy jsou k dispozici na webu a 
v kanceláři družstva); 

 Zároveň kontrolní komise pravidelně navštěvuje setkání představenstva, kde se 
účastní diskuzí a řešení některých úkolů; závěry kontrolní komise víceméně 
korespondují s názory a se závěry představenstva; 

 Kontrolní komise se pravidelně věnuje kontrolám vybraných účetních dokladů 
(zejména platbám a zůstatkům v pokladně a zůstatkům na běžném účtu) – doposud 
nezaznamenána žádná pochybení; 



 Kontrola seznamu dlužníků (v poslední době nárůst dlužné částky) – v této věci 
kontrolní komise doporučuje představenstvu od roku 2015 neschvalovat splátkové 
kalendáře pro dlužící členy družstva; 

 Zároveň došlo k revizi vydaných čipů, kdy byl zaznamenán rozdíl mezi čipy vydanými 
dle evidence a čipy skutečně vydanými (rozdíl 28 ks.) => doporučeno provést 
jednorázový odpis této položky; 

 Kontrolní komise souhlasí s odkladem přípravy stanov BD – zejména s ohledem na 
kapacity právních kanceláří/notářů, dále s ohledem na současný politický a mediální 
postoj vůči novému občanskému zákoníku a Zákonu o korporacích; 

 Komentáře k technickému stavu, k potřebě dalších investic a k připravovanému 
odkupu pozemku;  

6. Zpráva o hospodaření BD za rok 2013 (Marcela Krčmářová):  

 Nejvýznamnější událostí v r. 2013 byl vznik SVJ (již převedeno 59 jednotek), kdy na 
tento subjekt byly převedeny zálohy ze strany BD; 

 Účetní závěrka je k dispozici na webu BD nebo k nahlédnutí v kanceláři; 

 BD skončilo řízenou ztrátou; 

 Informace o dlužnících – od příštího roku již nebude představenstvo schvalovat 
splátkové kalendáře pro dlužníky; 

 

7. Hlasování o všech předcházejících zprávách => Schváleno; 

 

8. Zpráva o technickém stavu domu (Zdeněk Kovářík) – v průběhu 1. pol roku 
2014 proběhly následující události: 

 Výměna elektroinstalace ve společných prostorách; 

 Výměna osvětlení ve společných prostorách;  

 Oprava některých výtahů (výměna trakčních kotoučů); 

 Instalace redukčních ventilů => při výměně uzávěrka vody bude v termínu 18.7 – 19.7; 

 Na další pololetí je naplánována údržba topného systémů (v průběhu srpna) a oprava 
střechy (na poč. podzimu); 

 Bohužel vzhledem k naléhavosti rekonstrukce střechy – bude odložena výmalba 
vnitřních prostor a výměna podlahových krytin; 

9.  Odkup pozemků od MČ a způsob financování (Jan Holý):  

 V průběhu května projevila MČ vůli prodat vybrané pozemky pod privatizovanými 
bytovými celky – následně došlo k informování členů BD/SVJ této možnosti (včetně 
cen a pravděpodobných termínů); 

 V současnosti je prodej schválený, proto představenstvo navrhuje na odkup přistoupit 
(proběhne dílčí hlasování); probíhá komunikace představenstva s MČ (zejména 
příprava smluv a dalších organizačních náležitostí) – následně dojde k distribuci 
smluv zúčastněným stranám; 

 Účastníci jsou informováni, že nyní nebudou probíhat žádné převody, či prodeje 
bytových jednotek do/v rámci OV, a to z důvodu neměnného stavu v KN do doby 
odkupu pozemku; 

 Družstevníci jsou informováni ohledně ceny, jež připadá na jednotlivé bytové jednotky 
(jsou vysvětlovány některé rozdíly a nejasnosti – např. rozdíly pro BD a SVJ); 



 Jsou představeny dvě varianty možného financování: 1) úhrada najednou (převodem 
na účet družstva do 15. 8. 2014); 2) rozložení daného podílu do 12 splátek a 
připočteny k rozpisu nájmu (stanoven poplatek 1000,- CZK) – těm, kteří neuhradí do 
15.8. bude dodán nový předpis s těmito splátkami; 

 Probíhá diskuze nad danými návrhy; zejména ohledně financování podílů u jednotek, 
jež jsou pronajímány nečlenům družstva; dále se probírá otázka, kolik jednotek by 
bylo ochotno zaplatit najednou (finanční možnosti domácností apod.) => ze strany 
přítomných je přijat návrh o hlasování, kdo by byl ochoten platit najednou => většina 
přítomných zvedá ruku pro; 

 Hlasování o 1. Části – návrh na odkup pozemku od MČ => schváleno; 

 Hlasování o 2. Části – návrh způsobu financování => schváleno; 

 
 

Závěrečné usnesení členské schůze: 
 

Členská schůze 
 
B e r e  n a  v ě d o m í : 
- Zprávu o činnosti představenstva a BD od 16. 12. 2013 do 6. 7. 2014; 
- Zprávu o činnosti kontrolní komise BD od 16. 12. 2013 do 6. 7. 2014; 
- Informace o aktuálním stavu domu  a provedených opravách od 16.12.2013 do 6.7.2014; 
- Informace o proběhlých převodech bytů; 
- Informace o pozastavení převodů bytů do OV do doby odkupu pozemku pod domem; 

 
 
S c h v a l u j e : 
- Zprávu o hospodaření BD za r. 2013; 
- Úhradu ztráty BD za rok 2013 ve výši 608 975,97 Kč z fondu dalších členských vkladů; 

- Náhradní členská schůze Bytového družstva Cafourkova schvaluje koupi spoluvlastnického 
podílu vyjádřeného zlomkem 1214607/1685575 k pozemkům ve vlastnictví Hl. m. Prahy, 
svěřeným do správy Městské části Praha 8 - parc.č. 220/3 o výměře 334 m2, parc.č. 220/4 o 
výměře 320 m2, parc.č. 220/5 o výměře 321 m2, parc.č. 220/6 o výměře 111 m2, parc.č. 
220/7 o výměře 321 m2, parc.č. 220/8 o výměře 320 m2, parc.č. 220/9 o výměře 331 m2 - 
zapsaným na listu vlastnictví č. 541 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální 
pracoviště Praha v katastru nemovitostí pro k.ú. Bohnice a obec Praha, a které jsou 
zastavěny budovou Cafourkova 520 – 526, 

 
za nabídkovou cenu 3 000 Kč/m2, tj. celkem za 4 448 921 Kč (slovy čtyři miliony čtyři sta 
čtyřicet osm tisíc devět set dvacet jedna korun českých), a zároveň pověřuje představenstvo 
Bytového družstva Cafourkova uzavřením kupní smlouvy na výše uvedený spoluvlastnický 
podíl k výše uvedeným pozemkům za výše uvedenou cenu s prodávajícím - Městskou částí 
Praha 8. 
 
Každý z členů Bytového družstva Cafourkova s právem nájmu družstevního bytu na dobu 
neurčitou se na této koupi bude podílet úhradou dalšího členského vkladu ve smyslu 
ustanovení čl. 24 platných stanov Bytového družstva Cafourkova, jehož výše bude odpovídat 
spoluvlastnickému podílu jednotky, jejímž je nájemcem, na společných částech budovy 
Cafourkova 520 - 526, zapsanému na listu vlastnictví č. 5326 u Katastrálního úřadu pro hlavní 



město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v katastru nemovitostí pro k.ú. Bohnice a obec 
Praha, tj. následujícími částkami: 

 

 
Příslušnou částku dalšího členského vkladu je každý z členů Bytového družstva Cafourkova 
s právem nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou povinen uhradit jednorázově na účet 
Bytového družstva Cafourkova do 15.8.2014. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
příslušnou částku dalšího členského vkladu navýšenou o administrativní poplatek 1 000 Kč ve 
12 měsíčních splátkách, které mu budou předepsány rovnoměrně do 12 po sobě jdoucích 
měsíčních předpisů plateb spojených s užíváním družstevního bytu. 

 
 
U k l á d á : 
- Představenstvu BD vyvinout maximální úsilí a součinnost směřující k hladkému průběhu odkupu 
vlastnického podílu k pozemkům pod bytovým celkem č.p. 520 – 529 v ul. Cafourkova, k.ú. Bohnice; 

 
 
 
 
 
 
V Praze 7.7.2013                                                                     
Zhotovitel zápisu - Martin Tesař                               Ověřovatelé zápisu – Marie Siváková, Jiří Peroutka 

 
…………………………     ………………………………… 

Jednotlivé typy bytů Podlahová plocha m2 Cena za pozemek jednorázově 
Cena za pozemek měsíčně 

ve 12 po sobě jdoucích splátkách 

520 
521 
522 
524 
525 
526 

1 + kk 32,30 11 831 Kč 1 070 Kč 

2 + kk 42,50 15 567 Kč 1 381 Kč 

2 + kk 43,78 16 036 Kč 1 420 Kč 

3 + kk 53,98 19 772 Kč 1 731 Kč 

523 
1 + 0 37,68 13 802 Kč 1 234 Kč 

2 + kk 58,33 21 365 Kč 1 864 Kč 


