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Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 (dále též pouze 
„Shromáždění“ nebo „Společenství“), konaného dne 10.11.2021 od 18:00 hod. v KD KRAKOV, 
Praha 8, Bohnice, Těšínská 600/4 
 
 
Shromáždění Společenství bylo svoláno předsedou Společenství - Bytovým družstvem Cafourkova 
(dále též pouze „BD“ nebo „BD Cafourkova“), v souladu s ustanovením článku VII odst. 9 platných 
stanov Společenství, písemnou pozvánkou, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 
 
 

K bodu 1. programu Shromáždění  
 
Za svolavatele – BD Cafourkova jednání Shromáždění zahájil v 18:05 hod. pan Zdeněk Kovářík, předseda 
představenstva BD. Přivítal všechny přítomné vlastníky a hosty - Ing. Danu Podhrázskou, ředitelku SBDSM a pana 
Zdeňka Berana, náhradního člena představenstva BD. Konstatoval, že jednání Shromáždění jsou přítomni 
vlastníci s celkovým počtem 61,63% hlasů a Shromáždění je tedy usnášeníschopné.  
 
Pan Zdeněk Kovářík v úvodu navrhl vlastníkům ke schválení přítomnost výše uvedených hostů, dále navrhl, 
aby zápis z jednání Shromáždění pořizoval pan Jiří Dziak, člen představenstva BD, aby ověřovateli zápisu byli paní 
Jana Šebestová, členka kontrolní komise BD a Mgr. Jan Holý, místopředseda představenstva BD, 
a dále aby předsedajícím Shromáždění byl pan Zdeněk Kovářík (dále jen „předsedající“).  

Návrh byl přijat takto:               PRO   61,63% 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   61,63% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 
 K bodu 2. programu Shromáždění 
 
Informaci o činnosti Společenství a BD Cafourkova, jakožto předsedy Společenství, za uplynulé období, 
tj. za období ode dne konání minulého shromáždění Společenství, přednesl předsedající (pozn. celá informace 
k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova). 

 
Informaci o činnosti revizora Společenství (kontrolní komise BD Cafourkova) za uplynulé období, tj. za období 
ode dne konání minulého shromáždění Společenství, přednesl, za nepřítomného předsedu KK BD Cafourkova, 
předsedající (pozn. celá informace k dispozici k nahlédnutí v kanceláři BD Cafourkova). 
 
K předneseným informacím nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
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 K bodu 3. programu Shromáždění 
 
Zprávu o hospodaření Společenství za rok 2020 a návrh na schválení řádné účetní závěrky Společenství za rok 
2020 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 2021 s tím závěrem, že není nutné upravovat měsíční 
zálohové platby vlastníků. 
 
K předneseným informacím a návrhům nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. 
 
Účetní závěrka Společenství za rok 2020 byla schválena takto:   PRO   61,63% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
Návrh rozpočtu Společenství na rok 2021 byl přijat takto:    PRO   61,63% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 
 
 

K bodu 4. 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): 

K přednesené informaci byly vzneseny dotazy týkající se výstavby kotelny – předsedající podrobně vysvětlil 
aktuální stav - byla dokončena a zkolaudována plynová přípojka a návazně byla podána stavebnímu úřadu žádost 
o povolení výstavby kotelny spolu s platnými podklady a doklady v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
právními předpisy. 
 
 

K bodu 5. programu Shromáždění 
 
Bod uvedl Mgr. Holý, který přednesl rozhodnutí členské schůze BD Cafourkova, které per rollam většinově 
neschválilo žádnou z navrhovaných variant. Dále v této souvislosti připomněl výsledky ankety k navrhovaným 
variantám na revitalizaci z ledna 2020. Následně proběhla diskuse týkající se vhodnosti jednotlivých variant 
a možností dalšího postupu.  
Přestože většina (cca dvě třetiny) přítomných vlastníků byla pro realizaci nejširší varianty C, návrh nebyl přijat, 
jelikož BD Cafourkova, jakožto vlastník disponující 42,66% hlasů, bylo vázáno rozhodnutím členské schůze BD 
Cafourkova a zdrželo se hlasování. Představenstvo BD Cafourkova rozhodne o dalším postupu v souladu 
se stanovami Společenství. 
 
Výsledek hlasování k navržené variantě B na celkovou revitalizaci domu byl následující: 

                     PRO     6,32% hlasů 
                     PROTI   12,63% hlasů 
                     ZDRŽEL SE 42,66% hlasů 
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Výsledek hlasování k navržené variantě C na celkovou revitalizaci domu byl následující: 

                     PRO   12,63% hlasů 
                     PROTI     6,32% hlasů 
                     ZDRŽEL SE 42,66% hlasů 
 

K bodu 6. programu 
 
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, včetně zprávy o činnosti revizora 

Společenství; 

• bere na vědomí zprávu o hospodaření Společenství za rok 2020; 

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

technickém stavu domu;  
 

• schvaluje řádnou účetní závěrku Společenství za rok 2020; 

• schvaluje rozpočet Společenství na rok 2021; 
 

• neschvaluje žádnou z navržených variant B a C na celkovou revitalizaci domu. 
 

Usnesení shromáždění Společenství vlastníků Cafourkova 520-526 bylo přijato takto:  

PRO   61,63% hlasů 
                     PROTI     0,00% hlasů 
                     ZDRŽEL SE   0,00% hlasů 

 
 
 Jednání Shromáždění bylo ukončeno v 19:45 hod. 
 
 
 
V Praze dne 10.11.2021       Zapisovatel:    Jiří Dziak v.r. 
 
 
              Předsedající:    Zdeněk Kovářík v.r. 
 
 

Ověřovatelé zápisu: Jana Šebestová v.r. 
Mgr. Jan Holý v.r. 


