
 

Z á p i s 

z členské schůze Bytového družstva Slancova 

konané od 18 00 hod. dne 19. listopadu 2012 

v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

 Přítomno: 17 členů za vchod 1262 (tj. 50,0 %)            18 členů za vchod 1261 (tj. 52,9 %) 
16 členů za vchod 1260 (tj. 47,1 %)  19 členů za vchod 1259 (tj. 55,9 %) 
21 členů za vchod 1258 (tj. 61,8 %)  23 členů za vchod 1257 (tj. 67,6 %) 
15 členů za vchod 1256 (tj. 44,1 %)   24 členů za vchod 1255 (tj. 77,4 %) 
22 členů za vchod 1254 (tj. 71,0 %)   14 členů za vchod 1253 (tj. 45,2 %) 

  

 Celkem se zúčastnilo:  189 členů Bytového družstva Slancova. (tj. 58,9%) 

  

Prezenční listiny: viz příloha zápisu členské schůze 
Zastupování na základě plných mocí:  viz příloha zápisu členské schůze 
Hosté:  notářka JUDr. Jana Vaňková 

Program: 

1 . Zahájení 
2 . Zpráva o činnosti představenstva 
3 . Zpráva  o stavu členské základny 
4 . Zpráva kontrolní komise 
5 . Zpráva o hospodaření za rok 2011 a stav účtů 
6 . Rozpočet a plán oprav na rok 2013 a 2014 
7 .Volba členů představenstva a kontrolní komise na nové funkční období 
8 . Zpráva o prohlášení členů družstva k převodu bytů do vlastnictví 
9 . Usnesení 
10 . Závěr 

 
 
 Ad 1/ Zahájení 

Předseda představenstva ing. Fabiánek oznámil v 18:00 konec prezence členů BD Slancova. Paní 
Giňová, členka představenstva BD Slancova, oznámila počet přítomných členů - 189.   Sčítacím 
komisařům byly před začátkem schůze rozdány sčítací karty s číslem řady (levá a pravá strana byly 
barevně odlišeny, ). Sčítací komisaři si sečetli počet platných hlasovacích lístků ve svých řadách 
(hlasovací lístky byly zelené se žlutým pruhem). Při každém hlasování byly sečteny hlasy pro, proti 
a zdržel se  a následně po vyzvání řídícím schůze každý sčítací komisař nahlásil počet hlavnímu 
sčítacímu komisaři - RNDr. Dana Nováková.  Předsedající schůze oznámil, že schůze bude 
probíhat podle zveřejněného programu a informoval přítomné o pořizovateli zápisu (PBD – ing. 
Tomáš Turan) a kontrole zápisu (KK – RNDr. Dana Nováková). 
 
Předsedající schůze navrhl hlasovat o omezení délky diskusních příspěvků na limit 2 minut s tím, 
že každý diskutující přednese svůj příspěvek do mikrofonu, který je umístěn ve středové uličce 
sálu. Dále předsedající informoval schůzi, že vedle  notářského zápisu bude pořízen i zvukový 
záznam celého průběhu jednání schůze.  
Dále navrhl hlasovat o zvolení komise pro návrh usnesení ve složení: 
za představenstvo BD Slancova ing. Aust 
z řad členů BD Slancova pan Dr. Zouzal a pan ing.Míka  



 

Dále navrhl hlasovat o zvolení komise pro volbu představenstva a kontrolní komise ve složení: 
za představenstvo BD Slancova pan ing, Samek 
z řad členů BD Slancova paní Bezchlebová a pan Dušek  
 
Délka jednotlivých příspěvků, návrhová komise a volební komise byly odhlasováni v jednom 
hlasování 
Přítomno 189 

       
      Výsledek hlasování: 

Pro: 187 členů  proti:0 členů zdržel se:  0  členů 
 
 

 Ad 2/ Zpráva o činnosti představenstva BD Slancova 

přednesl  předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
 viz příloha zápisu 
 dotazy: Kolik vchodů bylo realizováno a kolik byla cena za rekonstrukci elektrorozvodů na jeden 
vchod? 
      odpověď: Cena za jeden vchod se pohybuje kolem 830 000,-Kč 
 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Austa , aby přednesl bod 2 a 3  Usnesení  
 přítomno  189 členů 
. Výsledek hlasování: 

Pro: 181 členů  proti:0 členů zdržel se:  6  členů 
             
 Ad 3/ Zpráva o stavu členské základny 

 přednesla pan Bohumil Bubník  
 
  viz příloha zápisu 
  dotazy: ----- 

 členská schůze vzala zprávu na vědomí 
 
 Ad 4/ Zpráva kontrolní komise 

 přednesl pan Miloš Kalina 
  viz příloha zápisu 
 dotazy: ----- 

 členská schůze vzala zprávu na vědomí 
 

 

 Ad 5/ Zpráva o hospodaření za rok 2011 a stav účtů  

 
Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář ke zprávě s odůvodněním, že 
zpráva byla 14 dnů před konáním schůze zveřejněna ve vývěsních skříňkách všech vchodů. 

 komentář ke zprávě přednesl  předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 
 dotazy: ------- 

Ing. Fabiánek oznámil, že ke konání data členské schůze byla podána jedna připomínka, která byla 
dotyčnému vysvětlena. 
 
 
 



 

 Následně předsedající schůze vyzval ing. Austa , aby přednesl bod  1  Usnesení 
Přítomno 188 

     Výsledek hlasování: 
  

Pro: 182 členů proti:0 členů  zdržel se: 4 členové 
 

 
 Ad 6/ Rozpočet a plán oprav na rok 2013 a 2014  

 
Předsedající schůze oznámil členské schůzi, že bude přednesen pouze komentář s odůvodněním, že 
rozpočet byl 14 dnů před konáním schůze zveřejněn ve vývěsních skříňkách všech vchodů a že 
nebyly podány žádné připomínky 

 komentář předseda představenstva BD Ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 

 
Dotaz/Připomínky : Co očekává představenstvo od sjednání služeb bezpečnostní agentura, neboť ta 
má pravomoci jen jako každý jiný občan, pravomoci k vyvedení má Policie ČR? 
Odpověď: PBD očekává účinnější častější kontrolu přítomnosti bezdomovců v objektu BD 
Slancova zvláště v nočních hodinách. Zavolání policie je neúčinné.  
 
Dotaz/Připomínky :Jak je zajištěna izolace potrubí, a cena za celkovou výměnu svislých odpadů 
bude určitě vyšší než je v rozpočtu plánováno v souvislosti požárním zabezpečení. 
Odpověď: Tento bod bude v usnesení upraven a pan Hartl, který s připomínkou vystoupil, souhlasil 
se spoluprací při jednání o technickém řešení oprav svislých odpadů. 
 
Dotaz/Připomínky : Zda při jednání o bezpečnostní agentuře byla oslovena i okolní družstva? 
Odpověď: Bylo osloveno ředitelství policie s žádostí o pomoc, ale tato žádost nebyla vyslyšena. 
Bylo osloveno BD Bojasova, bohužel v současnosti nemá o služby bezpečnostní agentury zájem, 
neboť problém bezdomovců už před časem vyřešilo. 
 
Protože nebyly další dotazy, řídící schůze ing. Urban dal hlasovat o schválení sjednání služeb 
bezpečnostní agentury. Bod 6 usnesení 
 
Přítomno 185 členů 
 

     Výsledek hlasování: 
  

Pro: 143 členů proti:20 členů  zdržel se: 19 členové 
 
Následně řídící schůze ing. Urban dal hlasovat o schválení bodů 4, 5, 7, 8 a 9 Usnesení .  
 
Přítomno 183 členů 
 

     Výsledek hlasování: 
  

Pro: 171 členů proti:0 členů  zdržel se: 10 členů 
 

   

 
 
 



 

Ad 7/ Volba členů představenstva a kontrolní komise na nové funkční období 

− návrhy zástupců do představenstva a kontrolní komise, které vzešly z domovních schůzí, 
přednesl, včetně stručné charakteristiky, člen představenstva BD Slancova pan ing. Jan Samek 
 Do představenstva na nové funkční období byli navrženi: 
  paní Jana Giňová za vchod 1253 
  pan Bohumil Horáček za vchod 1254 
  ing. Jaromír Fabiánek za vchod 1255 
  ing. Jan Samek za vchod 1255 
  ing. Tomáš Turan za vchod 1256 
  pan Tomáš Žemlička za vchod 1257 
  pan Jan Průša za vchod 1258 
  pan Ing. Jaromír Aust za vchod 1259 

        pan Jan Marek za vchod 1260 
  pan Bohumil Bubník za vchod 1261 
  pan Josef Urban za vchod 1262 
 

      Do kontrolní komise byli navrženi: 
        ing. Anežka Sochová, vchod 1254 
        pan Miloš Kalina, vchod 1255 
        MUDr. Nataša Kaňová, Vchod 1257 
       RNDr. Dana Nováková, vchod 1260 
       pan Zdeněk Nagovský, vchod 1261 
 
 

      Protože nebyly dotazy, řídící schůze ing. Urban dal hlasovat o schválení navržených kandidátů do 
představenstva BD a kontrolní komise bod 10 a 11 Usnesení 

  
 Přítomno 179 členů 
 Výsledek hlasování: 
  
 Pro: 172 členů proti:1 člen  zdržel se: 5 členů 
 
 Ad 8/ Zpráva o prohlášení členů družstva k převodu bytů do vlastnictví 

 - zprávu přednesl ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 
 
 Dotaz/Připomínky : Pan ing. Míka vystoupil s požadavkem, zda je možné přeformulovat vyjádření 
člena družstva k převodu bytu do osobního vlastnictví na vyjádření člena družstva se souhlasem, 
aby si členové družstva mohli převést byt do osobního vlastnictví ? 

 Odpověď: Představenstvo postupovalo podle platných zákonů a stanov. Představenstvo při 
rozdávání formulářů nepředpokládalo, že by si někdo nechtěl převést byt do osobního vlastnictví  a 
zároveň souhlasil s převodem bytů ostatních žadatelů do osobního vlastnictví.  

  
 Následně řídící schůze ing. Urban vyzval ing. Austa, aby přednesl usnesení k tomuto bodu.  

 
Přítomno 169 členů 
 

     Výsledek hlasování: 
  

Pro: 144 členů proti:18 členů  zdržel se: 3 členů 
 



 

 
 Ad 9/ Usnesení 

  - předsedají schůze k tomuto bodu prohlásil, že body usnesení byly schváleny při hlasování v 
 jednotlivých bodech schůze a že není nutné cele usnesení číst. Usnesení spolu se zápisem schůze 
 bude vyvěšeno ve vývěskách jednotlivých vchodů 

 
Ad 10/ Závěr 

  

V rámci tohoto bodu předsedající konstatoval, že tímto je program členské schůze Bytového 
družstva Slancova vyčerpán a schůzi ve 20:15 hod. S poděkováním za účast ukončil. 

 
 
 
       V Praze dne 19. listopadu 2012 
 
Pořizovatel zápisu:  ing. Tomáš Turan, v.r.    
 
 
 
Kontrola zápisu: RNDr. Dana Nováková, v.r. 


