
Bytové družstvo Cafourkova  - řádná členská schůze 
9.12.2014. 

 
Zápis: 
 
Přítomno: 215 družstevníků z celkových 317 

 Představenstvo – kompletní 

 Kontrolní komise – kompletní 

 

1. Zahájení (18:12) – konstatována usnášeníschopnost; 

 Řádnou ČS řídil: Zdeněk Kovářík; 

 Zapisovatel členské schůze: Martin Tesař; 

 Ověřovatelé zápis: pí. Siváková, pí. Šebestová; 

 

2.   Představení hostů => schváleno (jednomyslně) – seznam viz. příloha 
níže;  

 

3. Představení skrutátorů => schváleno (jednomyslně) – seznam viz. 
příloha níže; 

 

4. Návrh programu řádné členské schůze => schválen (jednomyslně); 

 

5. Zpráva o činnosti představenstva BD (Marcela Krčmářová) - shrnutí 
činnosti představenstva od poslední členské schůze konané v červenci 2014; 

 Představenstvo se pravidelně schází každý měsíc (ovšem vzájemná komunikace a 
řešení dílčích úkolů probíhá i v průběhu měsíce - prostřednictvím tel. a el. pošty); 

 Členové BD, vlastníci a nájemníci mají možnost návštěv před zasedáním nebo 
v úředních hodinách kanceláře představenstva; vše funguje jak má, nejsou zásadní 
připomínky 

 Členové představenstva dostávají jednotlivé úkoly a jejich plnění je následně 
kontrolováno;  

 Hlavní úkoly řešeny ze strany představenstva v uplynulém pololetí: tvorba/úprava 
stanov dle nového OZ; výběrová řízení na opravu střechy a na revitalizaci vnitřních 
prostor; soudy s problematickými nájemníky a vystěhování jednoho z nich (soud 
s dalším problémovým nájemníkem stále trvá); k dispozici jsou (k prodeji) i další byty 
(viz vývěsky/web BD); vypořádání s dlužníky - tolerance do konce roku; opět byl 
přistaven velkoobjemový kontejner (vyklízení sklepních prostor po neukázněných 
nájemnících); představenstvo je bez náhradníků – výzva, zda by se někdo měl zájem 
přidat (zájemci můžou kontaktovat představenstvo – kandidatura bude předložena, 
kandidáti budou schválení na příští členské schůzi); výzva, aby lidé četli vývěsky; na 
závěr poděkování za spolupráci; 

 

6. Zpráva o činnost kontrolní komise (Jiří Peroutka)  



 Kontrolní komise se pravidelně schází každý měsíc (zápisy jsou k dispozici na webu a 
v kanceláři družstva); 

 Zároveň kontrolní komise pravidelně navštěvuje setkání představenstva, kde se 
účastní diskuzí a řešení některých úkolů; závěry kontrolní komise víceméně 
korespondují s názory a se závěry představenstva; 

 Kontrolní komise se pravidelně věnuje kontrolám vybraných účetních dokladů 
(zejména platbám a zůstatkům v pokladně a zůstatkům na běžném účtu) – doposud 
nezaznamenána žádná pochybení; 

 Informace o nové člence představenstva paní Šebestové; 

 Vyjádření k cenám na opravě střechy; 

 Vyjádření ke stavu výtahů v bytovém domě – výtahy jsou namáhány, často 
opravovány; výzva, aby se všichni chovali slušně; 

 Zaměření na dlužníky – zaslány upomínky, vytvořen seznam; vyjmenovány vyšší 
částky jednotlivých dluhů; po novém roce se bude KK soustředit na vymáhání dluhů, 
dle přípustných zákonných postupů; 

 Schválení nových stanov dle nového OZ; potřeba se jím řídit; ve hře jsou novely; KK 
doporučuje členské schůzi navrhované stanovy schválit;  

 poděkování za spolupráci a za pozornost; 

7. Zpráva o hospodaření BD za rok 2013 (paní Podhrázská): 

 Vyjádření k dlužníkům (celková dlužná částka: 273 tis. Kč, celkový počet dlužníků: 18, 
7 dlužníků má dluh více než 10 tis. Kč; 

 Informace pro družstevníky, že fond oprav je důležité evidovat dohromady spolu 
s SVJ; 

 Výše stavu fondu oprav 16 483 704,- Kč, což odpovídá stavu na účtu: 16 099 994,- Kč 

 Tvorba fondu oprav za 11 měsíců roku 2014: 5 001 103,- Kč; 

 Vyčerpáno na opravy/investice v roce 2014: 3 414 692,- Kč;  

 Odpovídáno na jednotlivé dotazy – ohledně dlužníků, plateb nájemného; 

 Informace o novém systému kontroly svých plateb nájemného – správcovská firma, 
zprovoznění po novém roce;  

8. Zpráva o technickém stavu domu (Zdeněk Kovářík); – v průběhu 2. Pol. 
roku 2014 proběhly následující události: 

 Montáže regulačních ventilů ze strany firmy DOTTON; 

 Montáž/výměna regulátorů na topení; 

 Probíhá celková rekonstrukce bytového domu – průběžně; 

 Již započala rekonstrukce střechy – firma NOVIS; trvání rekonstrukce do 6/2015; 
kontrolní dny každý týden; 

 Byla podepsána smlouva na výměnu vodoměrů – práce proběhnou v lednu roku 2015; 
harmonogram bude zveřejněn; prosba o vstřícnost ze strany nájemníků; 

 Bylo vypsáno výběrové řízení na revitalizaci společných/vnitřních prostor; přihlásilo se 
dvanáct firem; příští týden proběhne druhé kolo výběru (4 kandidáti); proběhnou 
výmalby, stěrkování podlah, pokládky nových PVC, nové nátěry zárubních apod.; 
prosba o vstřícnost ze strany nájemníků; 

 Žádost, aby se přihlásili ti nájemníci, jež si vyměnili rozvaděč vlastním nákladem – do 
20. 12. 2014; kompenzace proběhne v rámci ročního vyúčtování; 

 Odpovídání na jednotlivé dotazy: zejména výběrové řízení na opravu střechy;  



 

 

9. Schválení nových stanov (Jan Holý):  

 Návrh na nové stanovy byly distribuovány do jednotlivých schránek, popřípadě zasílán 
poštou na adresu trvalého bydliště; 

 Důvody pro změnu stanov vycházejí ze změny nového občanského zákoníku a ZOK; 

 Představenstvo původně plánovalo přetvořit stávající stanovy, ovšem to se ukázalo 
jako nereálné; proto se představenstvo rozhodlo pro vytvoření stanov nových;  

 V nových stanových se nejvíce mění zákonná ustanovení nového zákon o obchodních 
společnostech a bytových družstev (vyjmenovány některé změny); 

 Informace o připomínkách ze strany nájemníků (odst. 10 - směrnice) – představenstvo 
se rozhodlo o jeho celkovém vyškrtnutí; 

 Doporučení ke schválení; 

 Zodpovídání některých dotazů – zejména ohledně pozměňovacích návrhů v rámci 
novely nového OZ; 

 Hlasování o nutnosti četby stanov na členské schůzi – jednoznačně odhlasováno 
nečtení; 

 Otevření rozpravy ohledně navrhovaných stanov; diskuze o počtu potřebných hlasů, 
možnosti zapsání/nezapsání; 

 Hlasování o přijetí nových stanov: Hlasováno pro: 213; hlasováno proti: 0; zdrželi se: 
2;  

 
10. Závěrečné usnesení členské schůze konané dne 9. 12. 2014: 
 

Členská schůze: 
 
a) B e r e  n a  v ě d o m í : 

 Zprávu o činnosti představenstva; 

 Zprávu u činnosti kontrolní komise; 

 Zprávu o hospodaření; 

 Informaci o technickém stavu bytového domu a o probíhajících 
opravách; 

 
b) S c h v a l u j e : 

 Nové stanovy bytového družstva Cafourkova; 

 
c) U k l á d á : 

 Představenstvu bytového družstva zajistit vložení nových stanov včetně 
notářského zápisu na rejstříkový soud vedený u Mě soudu Praha; 

 
Hlasování o usnesení členské schůze - pro: 215 členů, proti: 0; zdržel se: 0; 
 
 
V Praze 9. 12. 2014                                                                     
Zhotovitel zápisu - Martin Tesař                        Ověřovatelé zápisu – Marie Siváková, Jana Šebestová; 

 
……………………………     ………………………………… 



 
11. Příloha:  

 
 
Seznam Skrutátorů: 

 Petr Krčmář; 

 Jana Šebestová; 

 Jiří Jazvinský; 

 Pavlína Dvořáková; 
 
 
Seznam Hostů: 

 Ivana Rottová; 

 Kateřina Žantová; 

 Ivan Kovalský; 

 Tomáš Karbula; 

 Filip Hercuba ; 

 Paní Podhrázská; 


