
Společenství vlastníků Cafourkova  - Shromáždění 
16. 6. 2014. 

 
Zápis: 

 Pověřený vlastník (jeho zástupce) – představenstvo BD - kompletní; 

 Kontrolní komise pověřeného vlastníka – kompletní; 

1. Zahájení (18:20) – konstatována usnášeníschopnost; 

Shromáždění řídí: Marcela Krčmářová; 
Zapisovatel členské schůze: Martin Tesař; 

2. Představení hostů => schváleno; 

3. Návrh programu Shromáždění=> schválen; 

 

4. Zpráva o činnosti pověřeného vlastníka Společenství - shrnutí činnosti od 
poslední členské schůze BD a Shromáždění společenství 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); 

 Vlastníci, členové BD 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 hospodaření Společenství za rok 2013 (Ing. Dana Podhrázská ze 
správní firmy):  

 Nejvýznamnější událostí v r. 2013 byl vznik SVJ – již převedeno 59 jednotek (SVJ má 
k 31.12.2013 60 členů);  

 Informace o hospodářském výsledku SVJ; 

 

6. Zpráva o technickém stavu domu (Marcela Krčmářová) – v průběhu 1. pol 
roku 2014 proběhly následující události: 

 Výměna elektroinstalace ve společných prostorách; 

 Výměna osvětlení ve společných prostorách;  

 Oprava některých výtahů (zejména výměna trakčních kotoučů); 

 Instalace redukčních ventilů => uzávěrka vody bude o 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; 

7.  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); 

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

 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); -TOTO DO ZÁPISU 
NEDÁVAT – TÝKÁ SE JEN ČLENŮ BD!!!! ČLENOVÉ SPOLEČENSTVÍ MUSÍ 
UHRADI ZE SVÝCH PROSTŘEDKŮ A NA ÚČET SVJ!!!!! 

 Diskuze ohledně placení ze strany BD a SVJ; 

 
USNESENÍ: 

Shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 
(dále jen „Společenství“): 
 
 
Bere na  vědomí: 

- Zprávu o činnosti statutárního orgánu Společenství  - pověřeného vlastníka -Bytového 
družstva Cafourkova (dále jen „BD“); 

- Zprávu o aktuálním technickém stavu domu a dosud provedených opravách; 

- Informaci o probíhajícím procesu koupě pozemků pod bytovým domem Cafourkova 520-526, 
tj. parce. č. 220/3, o výměře 334 m2; parce. č. 220/4, o výměře 320 m2; parce. č. 220/5, o 
výměře 321 m2; parce. č. 220/6, o výměře 111 m2; parce. č. 220/7, o výměře 321 m2; parce. 
č. 220/8, o výměře 320 m2, a parce. č. 220/9, o výměře 331 m2, vše „zastavěná plocha a 
nádvoří“, zapsaným Katastrálním úřadem v katastru nemovitostí pro katastrální území 
Bohnice a obec Praha na listu vlastnictví č. 541, dále informaci o tom, aby se stávající 
vlastníci zdrželi, do doby ukončení procesu koupě pozemků, jakýchkoliv převodů vlastnických 
práv k bytům (prodeje bytů) z důvodu MČP8 schváleného prodeje pozemků pouze a jenom 
stávajícím vlastníkům; 

- Možnost úhrady vybraných oprav vlastníkům jinak (ne podle spoluvlastnických podílů) ve výši 
1 474 444 Kč z Fondu oprav BD (k tomu bude nutný souhlas každého vlastníka zvlášť – 
připraví BD); 

- Možnost udělit plnou moc Bytovému družstvu k zastupování při procesu koupě 
spoluvlastnického podílu k pozemkům pod bytovým domem (podpis kupní smlouvy, převod 
kupní ceny na účet MČP8, návrh na vklad do katastru nemovitostí). 

 
Schvaluje: 
 

- Zprávu o hospodaření Společenství za rok 2013, účetní závěrku Společenství za rok 2013 a 
hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 0,- Kč 

-  

V Praze 16. 6. 2013                                                                     
Zhotovitel zápisu - Martin Tesař                      Ověřovatelé - pí Sekáčová a pí. Siváková… 
 

 
…………………………     ………………………………… 


