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Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 (dále též pouze 
„Shromáždění“ nebo „Společenství“), konaného v náhradním termínu dne 8. 6. 2016 od 18:00 hod. 
v KD KRAKOV, 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, a to s původním 
datem konání dne 24. 6. 2016. S ohledem na skutečnost, že dne 24. 6. 2016 nebyla usnášeníschopná 
členská schůze BD Cafourkova, rozhodl pověřený vlastník o přesunu termínu konání Shromáždění 
na 8. 6. 2016, tj. den konání náhradní členské schůze BD Cafourkova 
 
 

K bodu 1. programu Shromáždění  
 

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, zástupce 
SBDSM (Ing. Podhrázskou a Ing. Folka), zástupkyni notářské kanceláře paní Pavlíčkovou a dále paní Rybkovou, 
pana Rybku a paní Kožárovou.  
Dále sdělila, že jednání tohoto Shromáždění povede pan Zdeněk Kovářík, místopředseda představenstva BD 
(dále též pouze „předsedající“). 
 
Předsedající v úvodu navrhl vlastníkům ke schválení, aby zápis z jednání Shromáždění pořizoval Ing. Martin 
Tesař, člen představenstva BD, dále aby skrutátorkami hlasů byly paní Jana Šebestová, členka kontrolní komise 
BD a paní Pavlína Dvořáková, členka představenstva BD.  

Návrh byl přijat takto:    PRO   79,913% hlasů 
   PROTI     0,00% hlasů 
   ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 

Poté předsedající navrhl vlastníkům ke schválení program jednání Shromáždění dle pozvánky. 

Návrh programu jednání Shromáždění byl přijat takto:     PRO   79,913% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 
 K bodu 2. programu Shromáždění 
 
 Informaci o činnosti Společenství a BD Cafourkova, jakožto pověřeného vlastníka, za uplynulé období, 
tj. za období ode dne konání minulého shromáždění Společenství (23. 6. 2015), přednesla paní Krčmářová 
(pozn. celá informace k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova): 

 
Představenstvo BD se pravidelně schází každý měsíc na pondělních jednáních za přítomnosti členů kontrolní 
komise BD – zápisy z jednání jsou k dispozici na webu nebo k nahlédnutí v kanceláři BD; od posledního 
shromáždění 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 souvisejících s bydlením na SBDSM; v uplynulém období se rovněž představenstvo BD 
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zabývalo podněty a stížnostmi vlastníků a 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 domu na poloviční úvazek (p. Šebesta + p. Dziak) s rozdělenými pracovními hodinami – 
lepší komfort pro vlastníky a 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; vyzvala vlastníky (členy BD) ohledně možnosti kandidovat na náhradního člena představenstva nebo 
kontrolní komise BD; na závěr poděkovala za pozornost. 

K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
 
 K bodu 3. programu Shromáždění 
 
 Informaci o provedených opravách, probíhajících opravách a aktuálním technickém stavu domu přednesl 
předsedající (pozn. celá informace k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova): 

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 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; 

K přednesené informaci nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
 

K bodu 4. programu Shromáždění 
 
 Tento bod programu Shromáždění byl doplněn, ve vazbě na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, o projednání a schválení rozpočtu Společenství na rok 2016. 
 
Informaci o hospodaření Společenství za rok 2015 a návrh na schválení řádné účetní závěrky Společenství za rok 
2015 přednesla Ing. Podhrázská, ředitelka SBDSM (pozn. celá informace včetně řádné účetní závěrky 
Společenství k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova). 

Dále přednesla návrh rozpočtu Společenství na rok 2016, a to v nezměněné výši v porovnání s rozpočtem na rok 
2015, tj. ponechat náklady na služby a krátkodobé a dlouhodobé zálohy v totožné výši jako v roce 2015. 
 
K předneseným informacím a návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Účetní závěrka Společenství za rok 2015 byla schválena takto:   PRO   79,913% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 

                   ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
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Návrh rozpočtu Společenství na rok 2016 byl přijat takto:    PRO   79,913% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 

                   ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 6. programu Shromáždění 
(pozn. před projednáváním tohoto bodu programu Shromáždění opustili jednací sál vlastníci s celkovým 
počtem 1,86% hlasů; projednávání tohoto bodu programu byli tedy v tuto chvíli přítomni vlastníci s celkovým 
počtem 78,053% hlasů) 
  

Návrh na projednání a schválení nových stanov Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 za pověřeného 
vlastníka přednesl Mgr. Jan Holý, člen představenstva BD Cafourkova. Připomenul, že důvodem k aktualizaci 
stávajících stanov Společenství, a to nahrazením stanovami novými, je uvedení stanov Společenství do souladu 
se stávající legislativou, reprezentovanou především novým občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014. 
Navrhované stanovy, na jejichž znění spolupracovala JUDr. Blanka Novotná (smluvní právní zástupce SBDSM) 
společně s představenstvem BD, jsou stručné a jasné a je v nich obsaženo vše podstatné, co platná legislativa 
vyžaduje se zachováním stávajících finančních limitů pro rozhodovací činnost pověřeného vlastníka (předsedy) 
Společenství. 
 
K přednesenému návrhu stanov byl vznesen jeden pozměňovací návrh (konkrétně k článku V. bodu 3.11.): 
 
Původně navržené znění článku V. bodu 3.11.: 

„předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že stavebně upravuje svoji 
jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, 
nepoškozují nebo nemění společné části“ 

 
Text uvedeného článku V. bodu 3.11. po úpravě ve smyslu navrženého pozměňovacího návrhu: 

„předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že v jednotce provádí stavební 
úpravy vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do 
jednotky pro ověření, zda tyto stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.“ 

 
Uvedený pozměňovací návrh článku V. bodu 3.11. byl přijat takto:    PRO   77,733% hlasů 
                        PROTI     0,00% hlasů 

                      ZDRŽEL SE   0,32% hlasů 
 
Jelikož žádné další pozměňovací návrhy předneseny nebyly, nechal předsedající hlasovat o návrhu stanov jako 
celku. Návrh stanov ve znění schváleného pozměňovacího návrhu byl následně přijat takto: 

PRO   78,053% hlasů 
                        PROTI     0,00% hlasů 

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

 
Návrh na projednání a schválení domovního řádu Společenství přednesl Mgr. Jan Holý. Sdělil, že důvodem 

k přijetí domovního řádu Společenství je skutečnost, že k dnešnímu dni Společenství žádný domovní řád 
nepřijalo, v platnosti je pouze domovní řád BD Cafourkova, který za aktuální situace, kdy ne všichni vlastníci 
jsou členy BD Cafourkova, nedoléhá na všechny obyvatele domu. Jedná se tedy o překlopení (povýšení) 
dosavadního domovního řádu BD Cafourkova na aktuální podmínky Společenství. 
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K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Navržený domovní řád Společenství byl přijat takto:     PRO   78,053% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 

                   ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 5. programu Shromáždění 
 (pozn. projednání tohoto 5. bodu programu Shromáždění bylo přesunuto za body 6. a 7. programu 
Shromáždění) 
 
S návrhem na schválení navrženého rámcového plánu oprav a investic na období 07/2016 – 06/2018 tak, jak jej 
schválila souběžně konaná náhradní členská schůze BD Cafourkova, vystoupil předsedající: 
 
S ohledem na rozhodnutí náhradní členské schůze BD Cafourkova navrhl jménem pověřeného vlastníka schválit 
pro období 07/2016 – 06/2018 následující akce oprav a investic v celkové výši cca 10,9 mil. Kč: 
 

 Vybudování kontejnerových stání – cca 1 mil. Kč; 

 Zasklení lodžií – cca 6 mil. Kč; 

 Venkovní předokenní rolety – cca 3,8 mil. Kč; 

 Výměna rozdělovače TE – 85 tis. Kč. 

 Vybudování vlastní kotelny – prozatím 0 Kč – schválen pouze záměr; 

 
Návrh rámcového plánu oprav a investic pro období 07/2016 – 06/2018 byl přijat takto:  

PRO   76,711% hlasů 
                          PROTI     1,601% hlasů 

                        ZDRŽEL SE   1,601% hlasů 
 
 

K bodu 8. programu Shromáždění 
 
 Žádný z přítomných vlastníků nepředložil další návrhy ani připomínky. 
 
 
Na závěr jednání shromáždění nechal předsedající schválit následující usnesení Shromáždění: 
 

Shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 

 bere na vědomí zprávu o činnosti Společenství za uplynulé období, tj. za období ode dne konání 

minulého shromáždění Společenství (23. 6. 2015); 

 bere na vědomí informace o provedených a probíhajících opravách za uplynulé období a aktuálním 

technickém stavu domu;  

 bere na vědomí informaci o hospodaření Společenství za rok 2015; 

 schvaluje řádnou účetní závěrku Společenství za rok 2015; 

 schvaluje nové stanovy Společenství; 

 schvaluje nový domovní řád Společenství; 

 schvaluje rámcový plán oprav a investic na období 07/2016 – 06/2018 v celkové výši cca 10,9 mil. Kč. 

Usnesení shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 bylo přijato takto:  
PRO   77,733% hlasů 
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                          PROTI     0,32% hlasů 
                        ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 

 
 
 Jednání Shromáždění bylo ukončeno ve 20:15 hod. 
 
 
 
V Praze dne 8. 6. 2016        Zapisovatel:  Ing. Martin Tesař v. r. 
 
 
 
               Předsedající:  Zdeněk Kovářík v. r. 
 
                                                           
                                                                                      Ověřovatelé zápisu: Marie Siváková, Jana Šebestová v. r. 


