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Z á p i s 

z členské schůze Bytového družstva Slancova 

konané od 18 00 hod. dne 3. listopadu 2014 

v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

Přítomno: 24 členů za vchod 1262 (tj. 75,0 %) 
  24 členů za vchod 1261 (tj. 75,0 %) 

25 členů za vchod 1260 (tj. 75,8 %) 
23 členů za vchod 1259 (tj. 67,6 %) 
19 členů za vchod 1258 (tj. 55,9 %) 
28 členů za vchod 1257 (tj. 84,8 %) 
23 členů za vchod 1256 (tj. 67,6 %) 
23 členů za vchod 1255 (tj. 74,2 %) 
24 členů za vchod 1254 (tj. 77,4 %) 
16 členů za vchod 1253 (tj. 57,1 %) 

 

Celkem se zúčastnilo:  229 členů Bytového družstva Slancova. (tj. 71,1%) 

  
 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 2013 a stav účtů 
6 . Schválení upravených stanov družstva dle Zákona č. 90/2012 
7 . Schválení Platebního řádu družstva 
8 . Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise 
9 . Volba členů představenstva a kontrolní komise na nové funkční období 
10 . Rozpočet a plán oprav na rok 2015 až 2016 
11 . Různé 
12 . Usnesení 
13 . Závěr 

 
 
 Ad 1/ Zahájení 

Předseda představenstva ing. Fabiánek oznámil v 18:01 konec prezence členů BD Slancova. Pan 
Žemlička, člen představenstva BD Slancova, oznámil počet přítomných členů - 223. Na jednání 
byla přivítána notářka JUDr. Vaňková. Řízením členské schůze byl pověřen Ing. Josef Urban, 
místopředseda představenstva.  
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 
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hlavnímu sčítacímu komisaři - RNDr. Dana Nováková, členka kontrolní komise BD Slancova. 
Předsedající schůze oznámil, že schůze bude probíhat podle zveřejněného programu a informoval 
přítomné o pořizovateli zápisu (PBD – ing. Jan Marek) 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.  
 
Předsedající schůze navrhl hlasovat o zvolení komise pro návrh usnesení ve složení: 
- za představenstvo BD Slancova ing. Jan Samek 
- z řad členů BD Slancova PhDr. Zdeněk Tomíšek a pan Josef Hájek 
Předsedající schůze navrhl hlasovat o zvolení komise pro volbu představenstva a kontrolní komise 
ve složení: 
- za představenstvo BD Slancova pan Bohumil Bubník 
- z řad členů BD Slancova paní Bezchlebová a pan Dušek  
 
Délka jednotlivých příspěvků, návrhová komise a volební komise byly odhlasovány v jednom 
hlasování 
 
Přítomno 223 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 218 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů 

 
 

 Ad 2/ Zpráva o činnosti představenstva BD Slancova 

Zprávu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
 viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl ke zprávě připomínky 
 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze vzala zprávu na vědomí 
 
 
 Ad 3/ Zpráva o stavu členské základny 

 Zprávu přednesl pan Bohumil Bubník  
  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl ke zprávě připomínky 
 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze vzala zprávu na vědomí 
 
 
 Ad 4/ Zpráva kontrolní komise 

 Zprávu přednesl pan Miloš Kalina 
  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl ke zprávě připomínky 
 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze vzala zprávu na vědomí 
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 Ad 5/ Zpráva o hospodaření za rok 2013 a stav účtů  

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář ke zprávě s odůvodněním, že 
zpráva byla 20 dnů před konáním schůze zveřejněna ve vývěsních skříňkách všech vchodů a na 
internetových stránkách družstva. 

 Komentář ke zprávě přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl ke zprávě připomínky 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Samka, aby přednesl návrh Usnesení 

 
Přítomno 229 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 225 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 1 člen 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze příslušné body usnesení schválila. 
 
 Ad 6/ Schválení upravených stanov družstva dle Zákona č. 90/2012 

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář k návrhu stanov s odůvodněním, 
že návrh byl 20 dnů před konáním schůze zveřejněn na internetových stránkách družstva. 

 Komentář návrhu stanov přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek. 
Současně na základě obdržené připomínky navrhl dodatečnou úpravu stanov doplněním textu v 
článku 68 stanov.  

  viz příloha zápisu 
 dotazy:  

1) Žádost o vysvětlení smyslu navrhované změny v čl. 68. 
Vysvětlení podala notářka JUDr. Vaňková. Smyslem této změny je odložení platnosti té 
části stanov, která podle současné právní úpravy vyžaduje schválení 100% členů BD. 
Předpokládá se, že během následujících dvou let, do kdy musí být tato část schválena, 
dojde k novele zákona. 

2) Pan Kubricht: Podle jeho názoru čl. 46 odst. 7 říká, že se vyžaduje přítomnost všech členů na 
členské schůzi. 

Odpověď předsedy PBD: ze strany tazatele je to chybné pochopení tohoto ustanovení. 
Nadpoloviční většina se počítá z celkového počtu všech členů družstva, v případě 
současného stavu 322 členů je postačující přítomnost 162 členů a předpoklad, že všichni 
budou hlasovat pro převod bytů do vlastnictví. 

3) Pan Míka navrhl zrušit celý odstavec 7 článku 46, protože je duplicitní s odstavcem 3 l) 
článku 17. 

Odpověď předsedy PBD: odstavec 7 článku 46 není duplicitní s odstavcem 3 l) článku 
17. Článek 17 odstavec 3 l) deklaruje právo člena družstva a článek 46 odstavec 7 
stanoví způsob uplatnění tohoto práva. 

4) Pan Míka poté navrhl, aby bylo zařazeno hlasování o převodu bytů do vlastnictví na program 
příští schůze 

Odpověď předsedy PBD: předseda PDB požádala pana Míku, aby tento návrh sdělil 
komisi pro návrh usnesení. Pan Míka tak neučinil a opustil schůzi ještě před jejím 
ukončením. 

 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Samka, aby přednesl návrh Usnesení 

 
Přítomno 228 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 209 členů  Proti: 9 členů Zdržel se: 8 člen 
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 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze příslušný bod usnesení schválila. 
 

 Ad 7/ Schválení Platebního řádu družstva 

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář k návrhu platebního řádu s 
odůvodněním, že návrh byl 20 dnů před konáním schůze zveřejněn na internetových stránkách 
družstva. 
Komentář návrhu platebního řádu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 

  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl k návrhu připomínky 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Samka, aby přednesl návrh Usnesení 

 
Přítomno 220 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 219 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze příslušný bod usnesení schválila. 
 
 
 Ad 8/ Schválení Smluv o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise 

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář k návrhu smluv o výkonu funkce 
s odůvodněním, že návrh byl 20 dnů před konáním schůze zveřejněn na internetových stránkách 
družstva. 
Komentář návrhu smluv o výkonu funkce přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. 
Fabiánek 

  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl k návrhu připomínky 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Samka, aby přednesl návrh Usnesení 

 
Přítomno 218 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 214 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 1 člen 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze příslušný bod usnesení schválila. 
 

Ad 9/ 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 Bohumil Bubník 
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 
   paní Jana Šulová za vchod 1259 
   ing. Jan Marek za vchod 1260 
   pan Bohumil Bubník za vchod 1261 
   ing. Josef Urban za vchod 1262 
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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 
   jako náhradník ing. David Jerman, vchod 1258 

 
      Protože nebyly dotazy, řídící schůze ing. Urban dal hlasovat o schválení navržených kandidátů do 

představenstva BD a kontrolní komise 
  

Přítomno 212 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 209 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze navržené kandidáty schválila. 
 
 
 Ad 10/ Rozpočet a plán oprav na rok 2015 až 2016  

 
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 na 
internetových stránkách družstva a že nebyly podány žádné připomínky 

 Komentář k rozpočtu a plánu oprav přednesl předseda představenstva BD Ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 
 Žádný z přítomných členů BD nevznesl k návrhu připomínky 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Samka, aby přednesl návrh Usnesení 

 
Přítomno 206 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 205 členů  Proti: 0 členů Zdržel se: 0 členů 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze příslušný bod usnesení schválila. 
 
 Ad 11/ Různé 

  
 Předsedající schůze vyzval členy ke vznášení připomínek k tomuto bodu: 
 

1) Připomínka: Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány jen na několik hodin. 
Odpověď předsedy PBD: PBD uplatní tento požadavek na MČ Praha 8 

2) Návrh předsedy PBD: Umístění reklamních rámečků v nově opravených výtazích s tím, že 
by to pro družstvo představovalo příjem ve výši 200 Kč měsíčně za každý výtah 

Protože se objevila řada nesouhlasných připomínek z pléna, řídící schůze ing. Urban dal 
hlasovat o schválení umístění reklamních rámečků 

 
Přítomno 194 členů 
Výsledek hlasování: 
Pro: 80 členů  Proti: 105 členů Zdržel se: 9 členů 
 

 Předsedající schůze konstatoval, že členská schůze umístění reklamních rámečků ve výtazích 

neschválila. 
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 Ad 12/ Usnesení 

 
Předsedající schůze k tomuto bodu konstatoval, 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 a na internetových stránkách 
www.bdslancova.cz 

 
Z pléna byl vznesen požadavek na hlasování o převodu bytů do vlastnictví. Vzhledem k tomu, 
že počet přítomných klesl pod 50% nebylo o návrhu hlasováno. 
 

Ad 13/ Závěr 

  

V rámci tohoto bodu předsedající konstatoval, že tímto je program členské schůze Bytového 
družstva Slancova vyčerpán a schůzi v 19:45 hodin s poděkováním za účast ukončil. 

 
 
 
       V Praze dne 3. listopadu 2014 
 
 
 
 
 
Pořizovatel zápisu:  ing. Jan Marek v.r.    
 
 
 
 
 
Kontrola zápisu:  RNDr. Dana Nováková v.r. 


