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Zápis z jednání náhradní členské schůze Bytového družstva Cafourkova (dále též 
pouze „členská schůze“ nebo „ČS“ nebo „družstvo“ nebo „BD“), konané dne 23.6.2015 
od 18:00 hod. v KD KRAKOV, VELKÝ SÁL, 1. PATRO, Praha 8, Bohnice, Těšínská 600/4 

 
 

1. Zahájení, schválení programu 

A/ Jednání ČS zahájila v 18:00 hod. paní Marcela Krčmářová, předsedkyně 
představenstva BD. Přivítala všechny přítomné členy BD a poděkovala jim za účast; 
dále přivítala přítomné hosty. Sdělila, že náhradní ČS, byla svolána písemnou 
pozvánkou s navrženým programem, který byl totožný s programem řádné členské 
schůze, která nebyla dne 26.5.2015 usnášeníschopná (pozvánka tvoří přílohu č. 1 
tohoto zápisu). Poté navrhla, aby jednání ČS řídil pan Zdeněk Kovářík, místopředseda 
představenstva BD (dále též pouze „předsedající“) - hlasování: ANO (jednomyslně). 

 

B/ Předsedající úvodem sdělil, že na jednání ČS se dostavilo, z celkového počtu 319 
členů BD (318 bydlících členů a 1 nebydlící), 136 bydlících členů a 1 nebydlící člen, tj. 
43% členů a náhradní ČS je usnášeníschopná; 

C/ Navrhl, aby hlasování v rámci ČS probíhalo pohledově – schváleno jednomyslně 

D/ Poté vyzval předsedající přítomné členy BD, zda mají k navrženému programu ČS 
nějaké připomínky. Nebylo tomu tak, a proto následně nechává předsedající schválit 
navržený program ČS – program byl schválen jednomyslně. 

E/ Dále navrhl, aby zapisovatelem ČS byl pan Martin Tesař; člen představenstva BD a 
ověřovatelkami zápisu byly paní Marie Siváková a paní Jana Šebestová, členky 
kontrolní komise BD - hlasování: ANO (jednomyslně) 

F/ Dále bylo hlasováno o přítomnosti hostů - slečna Nohavičková (přítelkyně člena BD 
pana Mgr. Almášiho) a paní Ing. Dana Podhrázská (zástupce správcovské společnosti 
- SBDSM) – hlasování: ANO (jednomyslně); 

 

 

2. Zpráva o činnosti představenstva za období od poslední členské schůze BD  

Zprávu o činnosti představenstva BD ode dne konání poslední ČS (7.7.2014) do 
dnešního dne přednesla paní Krčmářová. Zhodnotila práci představenstva BD, a 
informovala o nejdůležitějších skutečnostech, které nastaly v rozhodném období (celá 
zpráva tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu). 

 

 

3. Zpráva o činnosti kontrolní komise za období od poslední členské schůze BD 

Zprávu o činnosti kontrolní komise BD ode dne konání poslední ČS (7.7.2014) do 
dnešního dne přednesl předseda KK pan Jiří Peroutka. Podrobně informoval o práci 
kontrolní komise BD, přidal názor kontrolní komise k problematickým tématům a 
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událostem nastalým ve sledovaném období (celá zpráva tvoří přílohu č. 3 tohoto 
zápisu). 

 

 

4. Informace o provedených opravách od poslední členské schůze BD, aktuálním 
technickém stavu domu a plánovaných opravách 

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); 

 

 

5. Informace o hospodaření BD a projednání a schválení hospodářského výsledku 
za rok 2014 

 
Podrobnou informaci o hospodaření BD v roce 2014 přednesla Ing. Dana Podhrázká 
ze SBDSM. Celá informace o hospodaření BD za rok 2014 tvoří přílohu č. 4 tohoto 
zápisu. 
Detailně informovala členy BD o jednotlivých nákladech a výnosech za rok 2014, o 
stavech na bankovních účtech BD a stavu pokladny BD, dále informovala, mimo jiné, o 
stavu dlouhodobé přijaté zálohy (fond oprav), o nákupu pozemků, o počtu 
převedených bytů do vlastnictví k 31.12.2014 a také přehled o dlužných částkách. Dále 
poskytla detailní přehled o finančních tocích BD v průběhu roku 2014.  
Závěrem sdělila, že BD vykázalo za rok 2014 hospodářský výsledek (ztrátu) ve výši      
-756 650,11 Kč (slovy mínus sedm set padesát šest tisíc šet set padesát celých 
jedenáct korun českých) a navrhla úhradu této ztráty z dalších členských vkladů. 
Jedná se o tzv. „řízenou ztrátu“, která je (a bude i v budoucnu) kryta dalšími členskými 
vklady. 
 
 
 

K předneseným zprávám a informacím nebyly vzneseny žádné připomínky, byl vznesen 
pouze dotaz k časovému horizontu výměny výtahů. Na tento dotaz odpověděl předsedající, 
že pokud bude vybrán v podzimním termínu dodavatel, mohla by postupná výměna probíhat 
od počátku roku 2016. 
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6. Volba náhradníků do představenstva a kontrolní komise BD 

Informaci k tomu bodu podal pan Jan Holý, člen představenstva BD 

Informoval členy BD, že představenstvo dva měsíce před konáním ČS vyvěsilo 
poptávku po náhradních členech do představenstva BD a kontrolní komise BD; 

Dále informoval, že do dnešního dne se přihlásil pouze jediný zájemce na náhradního 
člena kontrolní komise BD - pan Petr Vodička, DiS (člen BD – 521/44, trvale bytem 
v ul. Lodžská, kde je rovněž členem BD); 

Jelikož se ani po výzvě předsedajícího nikdo další z přítomných členů BD nepřihlásil, 
nechává předsedající hlasovat o schválení pana Vodičky, jakožto náhradníka do KK 
BD - hlasování: ANO (jednomyslně); 

 

 

7. Různé, diskuze: 

V rámci tohoto bodu byly diskutovány následující připomínky a zodpovězeny následující 
dotazy členů BD:  

- dotaz na domnělé navýšení poplatků za správu objektu – 3,5x (viz zpráva předsedy KK) 
– vysvětluje M. Krčmářová: ve skutečnosti došlo pouze k navýšení poplatků za vedení 
účetnictví (pouze nedostatečná záloha), důvodem je existence dvojího účetnictví kvůli 
existujícímu SVJ; 

- výzva, aby lidé byli ohleduplní ve večerních hodinách (po 22:00) – zejména provoz 
domácích kin; 

- dotazy na technické záležitosti (např. výměna kompenzátorů apod.); 

- diskuze ohledně výměny madel – účastníkům podány informace o současném 
výběrovém řízení a představeny jednotlivé možné varianty s tím, že představenstvo o 
konečném řešení ještě rozhodne; 

 

Na závěr jednání ČS bylo předsedajícím navrženo přijetí následujícího usnesení: 
 

Náhradní členská schůze BD  b e r e  n a  v ě d o m í : 

- zprávu o činnosti představenstva BD; 
- zprávu o činnosti kontrolní komise BD; 
- informaci o aktuálním technickém stavu domu, probíhajících a plánovaných opravách; 
- informaci o hospodaření BD za rok 2014; 
- informaci, že pan Adam Novotný je z rozhodnutí soudu stále členem BD; 

 
Náhradní členská schůze BD  s c h v a l u j e : 

- hospodářský výsledek (ztrátu) BD za rok 2014 ve výši -756 650,11 Kč a její úhradu 
z dalších členských vkladů. 

 
Hlasování: ANO (jednomyslně) 
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 Jednání náhradní ČS předsedající ukončil v 19:35 hod. 
 
 
 
V Praze dne 23.6.2015    Zapisovatel:  …………………………………………………. 
 
 
 
            Předsedající:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
            Zápis ověřily:  …………………………………………………. 
 
 
 
 
                  …………………………………………………. 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu 


