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Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 (dále též pouze 
„Shromáždění“ nebo „Společenství“), konaného dne 19.11.2013 od 17:30 hod. 
v konferenčním sále budovy Úřadu MČ Praha 8, Praha 8, Libeň, U Meteoru 6 

 
 
Shromáždění Společenství bylo svoláno pověřeným vlastníkem - Bytovým družstvem Cafourkova 

(dále též pouze „BD“ nebo „BD Cafourkova“), v souladu s ustanovením článku VII odst. 4 platných 
stanov Společenství, písemnou pozvánkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
 
 Za svolavatele – BD Cafourkova jednání Shromáždění zahájila v 18:00 hod. paní Marcela Krčmářová, 
předsedkyně představenstva BD. Přivítala všechny přítomné vlastníky a hosty – členy BD Cafourkova a zástupce 
SBDSM. Dále konstatovala, že dle prezenčních listin, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, jsou na jednání 
Shromáždění přítomni vlastníci s celkovým počtem 90,20% hlasů. 

Dále sdělila, že jednání tohoto Shromáždění povede pan Zdeněk Kovářík, místopředseda představenstva BD 
(dále též pouze „předsedající“) a zápis z jednání bude pořizovat Mgr. Jan Holý, člen představenstva BD. Poté 
předala slovo předsedajícímu, který přednesl navržený program jednání Shromáždění dle pozvánky a vyzval 
přítomné vlastníky k doplnění předneseného návrhu programu. Za pověřeného vlastníka - BD Cafourkova 
přednesl návrh na rozšíření programu jednání Shromáždění Mgr. Holý, a to o následující 2 body, které by byly 
označeny čísly 7. a 8., a stávající bod č. 7 – Různé, by se stal bodem č. 9.: 

 
7. návrh k přijetí následujícího usnesení Shromáždění – „V souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 platných 

stanov Společenství se působnost dle čl. XI odst. 1 a odst. 2 platných stanov Společenství svěřuje 

pověřenému vlastníkovi“; 
8. návrh k přijetí následujícího usnesení Shromáždění – „V souladu s čl. VII odst. 3 písm. i) platných stanov 

Společenství se vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství k tomu příslušným orgánem 

Společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov svěřuje do působnosti pověřeného 

vlastníka“. 
 
 Návrh na rozšíření programu jednání Shromáždění o výše uvedené 2 body byl přijat takto (platí pro oba 
body - o každém bylo hlasováno jednotlivě):   PRO   90,20% hlasů 
                PROTI     0,00% hlasů 
                ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 

Navržený celkový program jednání Shromáždění byl po jeho rozšíření následující: 

1. Zahájení, schválení programu; 
2. Informace o činnosti společenství za uplynulé období; 
3. Schválení výše příspěvků členů Společenství na správu domu; 
4. Schválení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství 
5. Přijetí usnesení o svěření rozhodování o výši záloh na úhradu za služby pověřenému vlastníkovi; 
6. Schválení rámcového plánu oprav na další období; 
7. Přijetí usnesení o svěření působností dle čl. XI odst. 1 a odst. 2 platných stanov Společenství 

pověřenému vlastníkovi; 
8. Přijetí usnesení o svěření vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství k tomu 

příslušným orgánem Společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov do působnosti 
pověřeného vlastníka; 

9. Různé. 
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Celkový návrh programu jednání Shromáždění byl přijat takto:  PRO   90,20% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 

 
 
 K bodu 2. programu 
 
 Informaci o činnosti Společenství a BD Cafourkova, jakožto pověřeného vlastníka, za období od vzniku 
Společenství dne 11.6.2013 přednesla paní Krčmářová. Informovala o vzniku Společenství, zápisu Společenství 
do OR, probíhajícím převodu smluvních vztahů týkajících se domu (dodávky služeb, pojištění, atd.) z BD na 
Společenství, o podání řádného přiznání k dani z převodu nemovitostí a povinnosti vlastníků podat do 
31.1.2014 přiznání k dani z nemovitosti (každý vlastník povinen samostatně podat, může písemně požádat BD o 
spolupráci, resp. pověřit BD jeho vypracováním, a to za cenu 200,- Kč/kus). Dále informovala o porušování 
domovního řádu a navazujících pokutách (včetně písemné omluvy za neprokázané porušení domovního řádu), 
o probíhajícím prodeji volného družstevního bytu č. 524/3, o návrhu na soudní vystěhování nájemce 
družstevního bytu č. 520/3 (jednání soudu nebylo dosud nařízeno – nájemce prokazuje nemajetnost), dále o 
úklidu v domě, o pomoci SK Joudrs (pronajata část jižního štítu domu), poděkování představenstvu BD i 
náhradníkům za dosavadní práci. 
 
 K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
 
 K bodu 3. programu 
 
 Informaci o návrhu na schválení výše příspěvků vlastníků na správu domu (správa Společenství + fond oprav) 
přednesla paní Krčmářová. Sdělila, že od ledna 2014 bude nutné vést dvojí účetnictví (BD+ Společenství) a také 
dvojí evidenci (členové BD + vlastníci). Navrhla tedy jednotnou měsíční částku pro členy BD (podléhá schválení 
na náhradní členské schůzi) i vlastníky, a to 250 Kč/byt. Dále navrhla stanovit měsíční příspěvek vlastníků do 
fondu oprav ve výši odpovídající částce 25,60 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu (plocha bytu včetně sklepní 
kóje a lodžie) - tj. nezvyšovat stávající příspěvky. 
S krátkou vysvětlivkou k možnosti použití mimořádných členských vkladů BD na financování budoucích oprav 
společných částí domu vystoupila Ing. Podhrázská ze SBDSM. 
 
K předneseným návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na schválení měsíčních příspěvků vlastníků na správu domu (250 Kč/byt + 25,60/m2 celkové podlahové 
plochy bytu) byl přijat takto:              PRO   90,20% hlasů 
                      PROTI     0,00% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 

K bodu 4. programu 
 
 S návrhem na schválení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství za rok 2013 
vystoupil Mgr. Holý. Navrhl totožný způsob rozúčtování, jako za rok 2012, tj. dle pravidel planých pro BD 
Cafourkova. Dále upozornil na skutečnost, že počínaje rokem 2014 je rozúčtování služeb řešeno samostatným 
zákonem (č. 67/2013 Sb.), a není tedy nutné samostatně schvalovat způsob rozúčtování služeb pro další roky. 
 
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
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Návrh na schválení způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy Společenství za rok 2013 byl přijat takto:
                      PRO   89,88% hlasů 
                      PROTI     0,32% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 5. programu 
 
 S návrhem na přijetí usnesení o svěření rozhodování o výši záloh na úhradu za služby pověřenému vlastníkovi 
vystoupil Mgr. Holý. Vhodnost přijetí tohoto usnesení odůvodnil možností operativního rozhodování a 
reagování na změny cen v průběhu zúčtovacího období  - možnost reakce na změny cen dodavatelů služeb 
v souvislosti se zvýšení cen vstupů, resp. změn zákonných sazeb daní a poplatků. Návrh doplnila paní 
Krčmářová, o možné operativní předcházení vzniku velkých nedoplatků při vyúčtování jednotlivých služeb. 
 
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na přijetí usnesení o svěření rozhodování o výši záloh na úhradu za služby pověřenému vlastníkovi byl 
přijat takto:                   PRO   90,20% hlasů 
                      PROTI     0,00% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 6. programu 
 
 S návrhem na schválení rámcového plánu oprav na další období vystoupil předsedající. V úvodu informoval o 
probíhajících nebo již schválených akcích (oprava střechy, instalace kamerového systému, probíhající revizi 
topného systému). Poté seznámil přítomné vlastníky s návrhem realizovat postupně v letech 2014 a 2015 
následující, dle priority seřazené, akce oprav v celkové hodnotě do 19 mil. Kč: 
 

1. rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách domu – výměna vedení od elektroměrných skříní 
do bytů vč. výměn bytových rozvaděčů – v celkové hodnotě do 3 mil. Kč (zahájení v lednu 2014, trvání 
cca 2-3 měsíce); 

2. výmalba a výměna podlahových krytin ve společných prostorách - v celkové hodnotě do 2 mil. Kč; 
3. celková oprava střechy (nebude-li probíhající oprava problematických míst dostatečně účinná) - v celkové 

hodnotě do 6 mil. Kč; 
4. výměna výtahů v č.p. 520-522 a č.p. 524-526 - v celkové hodnotě do 8 mil. Kč. 

 
K přednesenému návrhu byly vzneseny dotazy týkající se konkrétního harmonogramu rekonstrukce 
elektroinstalace a jejího rozsahu (zásahy do bytů – výměny bytových rozvaděčů) a dále dotazy týkající se úpravy 
společných prostor v přízemí domu. 
 
Návrh na schválení rámcového plánu oprav na období let 2014 a 2015 v celkové hodnotě do 19 mil. Kč byl přijat 
takto:                     PRO   90,20% hlasů 
                      PROTI     0,00% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
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K bodu 7. programu 
 

S návrhem na přijetí usnesení o svěření působností dle čl. XI odst. 1 a odst. 2 platných stanov Společenství 

pověřenému vlastníkovi vystoupil Mgr. Holý. Vhodnost přijetí tohoto usnesení odůvodnil povinností 
pověřeného vlastníka zajistit bezproblémový každodenní chod Společenství a operativní řešení event. 
provozních problémů - v případě nutnosti umožnit pověřenému vlastníkovi přijmout zaměstnance (na dohodu 
či prac. poměr). 
 
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na přijetí usnesení o svěření působností dle čl. XI odst. 1 a odst. 2 platných stanov Společenství 
pověřenému vlastníkovi byl přijat takto:          PRO   90,20% hlasů 
                      PROTI     0,00% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 8. programu 
 

S návrhem na přijetí usnesení o svěření vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství k tomu 
příslušným orgánem Společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov do působnosti 
pověřeného vlastníka vystoupil Mgr. Holý. Vhodnost přijetí tohoto usnesení odůvodnil možností operativní 
reakce pověřeného vlastníka, resp. správcovské společnosti na event. neplnění povinností uložených 
jednotlivým vlastníkům zákonem nebo stanovami Společenství, tj. především povinností vlastníků pravidelně a 
včas platit zálohy na služby a příspěvky do fondu oprav, informovat o změnách počtu osob užívajících byt, 
respektovat domovní řád, apod.). 
 
K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Návrh na přijetí usnesení o svěření vymáhání plnění povinností uložených členům Společenství k tomu 
příslušným orgánem Společenství podle zákona o vlastnictví bytů a podle těchto stanov do působnosti 
pověřeného vlastníka byl přijat takto:           PRO   90,20% hlasů 
                      PROTI     0,00% hlasů 

                    ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 9. programu 
 
 Ze strany vlastníků nebyly předloženy žádné další návrhy ani připomínky. 
 
 
 Jednání Shromáždění bylo ukončeno v 19:10 hod. 
 
 
 
V Praze dne 19.11.2013            Předsedající:  Zdeněk Kovářík v.r. 
 
 
                   Zapisovatel:  Mgr. Jan Holý v.r. 


