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Zápis 

z členské schůze Bytového družstva Slancova 

konané od 18 00 hod. dne 18. listopadu 2013 

v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

Přítomno:13 členů za vchod 1253 (tj. 46,4 %)             17 členů za vchod 1254 (tj. 54.8 %) 

 25 členů za vchod 1255 (tj. 80,6 %)             11 členů za vchod 1256 (tj. 32,4 %) 

 25 členů za vchod 1257 (tj. 78,1 %)             17 členů za vchod 1258 (tj. 50,0 %) 

 20 členů za vchod 1259 (tj. 60,6 %)             13 členů za vchod 1260 (tj. 40,6 %)  

 20 členů za vchod 1261 (tj. 62,5 %)             17 členů za vchod 1262 (tj. 53,1 %) 

 

 
 

celkem se zúčastnilo:  178 členů Bytového družstva Slancova. (tj. 55,8%) 

  

Prezenční listiny: viz příloha zápisu členské schůze 

Zastupování na základě plných mocí:  viz příloha zápisu členské schůze 

 

Program: 

1 . Zahájení 

2 . Zpráva o činnosti představenstva 

3 . Zpráva  o stavu členské základny 

4 . Návrh na přijetí nového člena družstva 

5 . Zpráva kontrolní komise 

6 . Zpráva o hospodaření za rok 2012 a stav účtů 

7 . Rozpočet a plán oprav na rok 2014 až 2016  

8 . Různé 

9 . Usnesení 

10 . Závěr 

 
 
 Ad 1/ Zahájení 

Předseda představenstva ing. Fabiánek oznámil v 18:00 konec prezence členů BD Slancova. Pan 

Horáček, člen představenstva BD Slancova, oznámil počet přítomných členů – 178. Ing. Fabiánek 

poté oznámil, že členská schůze je usnášeníschopná, protože je přítomna více jak polovina členů 

družstva, a předal slovo předsedajícímu schůzi, kterým byl členy představenstva pověřen ing. 

Urban. 

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 programu schůze a komise pro návrh usnesení ve složení: 

za představenstvo BD Slancova ing. Aust 



 2

z řad členů BD Slancova pan Judr. Zouzal a ing. Kliská  

  

 

Přítomno 178 

       

      Výsledek hlasování: 

pro: 168 členů  proti:0 členů zdržel se:   2 členové 

 

 

 Ad 2/ Zpráva o činnosti představenstva BD Slancova 

Přednesl  předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 

 viz příloha zápisu 

  K této zprávě nebyly žádné dotazy. Členská schůze bere zprávu na vědomí 

 

              

 Ad 3/ Zpráva o stavu členské základny 

 přednesl pan Bohumil Bubník   

 

  viz příloha zápisu 

  K této zprávě nebyly žádné dotazy. Členská schůze bere zprávu na vědomí 

 

 Ad 4/ Návrh na přijetí nového člena družstva 

 Přednesl ing. Fabiánek 

  viz příloha zápisu 

 

  K této zprávě nebyly žádné dotazy.  

  Předsedající schůze ing. Urban vyzval ing. Austa, předsedu komise pro návrh usnesení, aby k 

  tomuto bodu přednesl návrh usnesení  

 

  K tomuto návrhu nebyly žádné dotazy a předsedající schůze navrhl hlasovat o tomto bodu ( bod  

   5 usnesení) 

 

Přítomno 178 

       

      Výsledek hlasování: 

pro: 167 členů  proti:2 členové zdržel se:   3 členové 

 

 Ad 5/ Zpráva kontrolní komise  

 

 Zprávu přednesl pan Miloš Kalina, předseda kontrolní komise 

 viz příloha zápisu 

 

 dotazy: Jak to bude s opravami svislých odpadních vedení? 

 odpověď: Byl proveden průzkum v okolních družstvech, jak je to u nich řešeno. Protože nebyl 

vyvozen jednoznačný závěr o způsobu oprav, družstvo ustoupilo od celkové opravy a opravy 

budou řešeny pouze při havárii  

 

 

 

 



 3

 Ad 6/ Zpráva o hospodaření za rok 2012 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 

 dotaz: Ještě ke zprávě kontrolní komise. Zda bylo ve zprávě kontrolní komise uvedeno něco k 

  převodu bytů do osobního vlastnictví? 

odpověď:Pan Kalina odpověděl, že nebylo. 

 

  

 Následně předsedající schůze vyzval ing. Austa , aby přednesl návrh k tomuto bodu (bod  

 1 usnesení) 

 

Přítomno 177 

     Výsledek hlasování: 

  

Pro: 169 členů proti:0 členů zdržel se: 1 člen 
 

 

 Ad 7/ Rozpočet a plán oprav na rok 2014 až 2016  

 

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář k návrhu rozpočtu a plánu oprav s 

odůvodněním, že návrh byl 14 dnů před konáním schůze zveřejněn ve vývěsních skříňkách všech 

vchodů. 

 Komentář k návrhu  přednesl  předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 

  viz příloha zápisu 

 

 dotaz: Zda je možné do plánu oprav zařadit osvětlení chodníku? 

odpověď:MČ Praha 8 byla požádána o provedení průřezu stromů před domem. Dále 

představenstvo nechá zpracovat projekt na osvětlení chodníku u domu a pokud to finanční situace 

umožní, bude montáž osvětlení provedena. 

 

 dotaz: Zda došlo při nedávném vloupání do kanceláře BD Slancova ke ztrátě nějakých osobních 

  údajů? 

odpověď: Při vloupání nebylo nic odcizeno, pouze byly zničeny dveře a trezor. 

 

 dotaz: Zda je počítáno v rozpočtu s případnými haváriemi svislých odpadů? 

odpověď: V rozpočtu je plánovaná rezerva na případné havárie.  

 

 dotaz: Zda není efektivnější mít peníze na spořícím účtu nebo někde, kde by peníze byly lépe 

  úročeny? 

 odpověď: BD Slancova má spořící účet u Komerční banky. Vzhledem k občasným velkým 

  výdajům (např. zálohy vodného, teplo) se běžný účet jeví jako nejvýhodnější varianta.  

 

 Následně předsedající schůze vyzval ing. Austa , aby přednesl návrh k tomuto bodu ( usnesení 

 bod 2,3,4,6,7,8,9,10 a 11) 

 

Přítomno 177 

     Výsledek hlasování: 

  

Pro: 168 členů proti: 0 členů  zdržel se: 1 člen 
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Ad 8/ Různé  

Ing. Fabiánek podal informaci ke stavu žádostí o převod bytů do osobního vlastnictví: Družstvo 

eviduje 130 žádostí. Od poslední členské schůze přibyly dvě žádosti a pět žádostí ubylo. Pro 

převod do osobního vlastnictví musí být nadpoloviční počet členů družstva, což je 160. 

 

Upozornění na obchodníky s nabídkou levnější energie. Bylo dáno doporučení, aby je lidé 

nepouštěli do domu a sjednali si nové smlouvy přímo u dodavatele. 

 

Zda by představenstvo mohlo požádat o zřízení parkovací zóny a značek zákazu parkování v době 

pro vyvážení popelnic a také namalování čar pro parkování, aby se zlepšil stávající stav 

 

Zda by představenstvo mohlo požádat o prodloužení nebo změnu doby přistavených kontejnerů 

pro velkoobjemový odpad 

 

Představenstvo se pokusí jednat s MČ Praha 8 ohledně kontejnerů.  

Co se týká parkovacích zón, doporučuje představenstvo vyčkat na další kroky MČ Praha 8. 

   

 

 Ad 9/ Usnesení 

 Předsedající schůze k tomuto bodu prohlásil, že body usnesení byly schváleny při hlasování v 

  jednotlivých bodech schůze a že není nutné jednotlivé body usnesení znovu 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 19:30 hod. s poděkováním za účast ukončil. 

 

 

 

       V Praze dne 23. listopadu 2013 

 

Pořizovatel zápisu:  ing. Tomáš Turan v.r.    

 

 

 

Kontrola zápisu: RNDr. Dana Nováková v.r. 


