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Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 (dále též pouze 
„Shromáždění“ nebo „Společenství“), konaného dne 23.6.2015 od 18:00 hod. v KD KRAKOV, VELKÝ 
SÁL, 1. PATRO, Praha 8, Bohnice, Těšínská 600/4 
 

 
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 navrhla, aby jednání tohoto Shromáždění vedl pan Zdeněk Kovářík, místopředseda představenstva 
BD (dále též pouze „předsedající“). 

Návrh byl přijat takto:               PRO   80,19% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 

Předsedající konstatoval, že dle prezenčních listin, které tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, jsou na jednání 
Shromáždění přítomni vlastníci s celkovým počtem 80,19% hlasů. 
Navrhl, aby zápis z jednání pořizoval pan Martin Tesař, člen představenstva BD, a ověřovatelkami zápisu byly 
paní Marie Siváková a paní Jana Šebestová, členky kontrolní komise BD. 
Dále navrhl schválit seznam přítomných hostů. 

Návrhy byly přijaty takto:              PRO   80,19% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 

Dále předsedající vyzval přítomné vlastníky, zda mají nějaké připomínky k navrženému programu jednání 
Shromáždění uvedenému v písemné pozvánce či návrhy na jeho rozšíření.  
Žádná připomínka ani návrh na rozšíření programu jednání nebyly žádným z vlastníků vzneseny. Jednání 
Shromáždění tedy probíhalo dle navrženého programu uvedeného v písemné pozvánce, tj. takto: 

 
1. Zahájení, schválení programu. 
2. Informace o činnosti Společenství za uplynulé období. 
3. Informace o provedených opravách a aktuálním technickém stavu domu a plánovaných opravách. 
4. Informace o hospodaření Společenství za rok 2014. 
5. Různé. 

 
 
 K bodu 2. programu 
 
 Informaci o činnosti Společenství a BD Cafourkova, jakožto pověřeného vlastníka, za období roku 2014, resp. 
za období ode dne konání předchozího Shromáždění (16.6.2014) do dnešního dne přednesla paní Krčmářová 
(společně se zprávou o činnosti představenstva BD určenou náhradní členské schůzi BD, která se konala 
souběžně se Shromážděním). Zhodnotila práci představenstva BD, jakožto zástupce pověřeného vlastníka, a 
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informovala o nejdůležitějších skutečnostech, které nastaly v rozhodném období (celá informace tvoří přílohu č. 
3 tohoto zápisu).  
 
 K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
 
 
 K bodu 3. programu 
 
 Informaci o provedených opravách a aktuálním technickém stavu domu a plánovaných opravách přednesl 
předsedající – pan Zdeněk Kovářík. 
Podrobně informoval o probíhající revitalizaci vnitřních prostor (výmalba, výměna podlahové krytiny a výměna 
madel), souvisejících dokončovacích pracích a plánované navazující výměně dveří v průchozích chodbách a 
vstupních vestibulech. 
Dále informoval o: 

- probíhající generální opravě střechy– probíhají dokončovací práce - termín dokončení 19.7.2015; 
- instalaci venkovního osvětlení a souvisejících pohybových čidel u vstupních vestibulů směrem do parku; 
- plánované postupné výměně výtahů (formou výběrového řízení – předpokládaná cena cca          

1 300 000,-/výtah); 
 
K předneseným informacím nebyly vzneseny žádné připomínky, byl vznesen pouze dotaz k časovému horizontu 
výměny výtahů - pokud bude vybrán v podzimním termínu dodavatel, mohla by postupná výměna probíhat od 
počátku roku 2016. 
 
 
 

K bodu 4. programu 
 
 Podrobnou informaci o hospodaření Společenství za rok 2014 přednesla Ing. Dana Podhrázká ze SBDSM.  
Informovala, mimo jiné, o vývoji počtu členů společenství v průběhu roku 2014, o odkupu pozemků pod 
bytovým domem, stavu dlouhodobé přijaté zálohy (fond oprav) bankovního účtu společenství a stavu pokladny 
k 31.12.2014, dále poskytla detailní přehled o finančních tocích Společenství v  roce 2014. Závěrem sdělila, že 
Společenství vykázalo za rok 2014 hospodářský výsledek ve výši 0 Kč (slovy nula korun českých). Celá informace 
o hospodaření Společenství za rok 2014 tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu. 
 
 
 

K bodu 5. programu 
 
V rámci tohoto bodu byly diskutovány připomínky a zodpovězeny dotazy vlastníků týkající se: 

- výnosů z reklamy na domě; 
- vpouštění cizích osob do domu; 
- zvýšených nákladů na správu domu; 
- zveřejňování zpráv o hospodaření a účetních závěrek na webových stránkách BD a Společenství; 
- výměny kompenzátorů; 
- výměny madel ve společných chodbách (představenstvo BD bude řešit v následujících týdnech). 
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Na závěr jednání Shromáždění bylo předsedajícím navrženo přijetí následujícího usnesení: 
 

Shromáždění  b e r e  n a  v ě d o m í : 

- Zprávu o činnosti Společenství za uplynulé období; 
- Informaci o provedených opravách a technickém stavu domu a probíhajících opravách; 
- Informaci o hospodaření Společenství za rok 2014. 

 
Shromáždění  s c h v a l u j e : 

- Hospodářský výsledek Společenství za rok 2014 ve výši 0 Kč (slovy nula korun českých). 
 
 

Návrh usnesení byl přijat takto:            PRO   80,19% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 

 
 
 
 Jednání Shromáždění bylo ukončeno v 19:35 hod. 
 
 
 
V Praze dne 23.6.2015         Zapisovatel:  …………………………………………………. 
 
 
 
                Předsedající:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
                Zápis ověřily: …………………………………………………. 
 
 
 
                     …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu 


