
 

Z á p i s 
z členské schůze Bytového družstva Slancova 

konané od 18 00 hod. dne 23. května 2016 
v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

Přítomno:19 členů za vchod 1253 (tj. 67,9 %)             24 členů za vchod 1254 (tj. 80,0 %) 
22 členů za vchod 1255 (tj. 71,0 %)             22 členů za vchod 1256 (tj. 64,7 %)  
26 členů za vchod 1257 (tj. 78,8 %)             23 členů za vchod 1258 (tj. 67,6 %) 
25 členů za vchod 1259 (tj. 73,5 %)             20 členů za vchod 1260 (tj. 58,8 %)  
14 členů za vchod 1261 (tj. 41,2 %)             14 členů za vchod 1262 (tj. 41,2 %) 

 
Celkem se zúčastnilo:  209 členů Bytového družstva Slancova. (tj. 64,9%) 
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 . Zpráva kontrolní komise 
5 . Zpráva o hospodaření za rok 2015 a stav účtů 
6 . Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2016 a 2017 
7 . Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva  
8 . Různé (kamerový systém) 
9 . Usnesení 
10 . Závěr 
 

 Ad 1/ Zahájení 
Předseda představenstva ing. Fabiánek oznámil v 18:03, že je přítomno 205 členů BD Slancova a 
že členská schůze je usnášeníschopná. 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. 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. 
Poté ing. Fabiánek předal slovo předsedajícímu schůzi ing. Urbanovi, který byl pověřen členy 
představenstva vedením schůze. 
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). Navrhl, aby diskuzní příspěvky byly omezeny časovým limitem 2 minut a každý 
diskutující přednesl svůj příspěvek do mikrofonu, umístěného uprostřed sálu. Dále navrhl komisi 
pro návrh usnesení ve složení: 
za představenstvo BD Slancova ing. Jan Marek 
z řad členů BD Slancova RNDr. Miloš Jirsa a ing. Eva Kliská  
O programu schůze, diskuzních příspěvcích a návrhové komisi pak dal předsedající schůze 
hlasovat 
  



 

Přítomno 209 
       
      Výsledek hlasování: 

pro: 209 členů proti:0 členů zdržel se:   0 členů 
 
 tento bod byl schválen 
 
 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/ Zpráva kontrolní komise  
 Zprávu přednesla RNDr. Dana Nováková, místopředsedkyně kontrolní komise 
 viz příloha zápisu 
  K této zprávě nebyly žádné dotazy. Členská schůze bere zprávu na vědomí 
  
 Ad 5/ Zpráva o hospodaření za rok 2015 a stav účtů  

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář ke zprávě s odůvodněním, že 
zpráva byla 15 dnů před konáním schůze zveřejněna ve vývěsních skříňkách všech vchodů a na 
www.bdslancova.cz. 

 Komentář ke zprávě přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 
  K této zprávě nebyly žádné dotazy. 
  

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodu 5 programu 
schůze 
Přítomno 209 
 
O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat 
 

     Výsledek hlasování: 
Pro: 207 členů proti:0 členů zdržel se: 2 členové 
 

 tento bod byl schválen 
 
 Ad 6/ Rozpočet, platební řád a plán oprav na rok 2016 a 2017 

Předsedající schůze oznámil, že bude přednesen pouze komentář k návrhu rozpočtu a plánu oprav s 
odůvodněním, že návrh byl 15 dnů před konáním schůze zveřejněn ve vývěsních skříňkách všech 
vchodů a na www.bdslancova.cz. Ke dni konání schůze nebyla doručena žádná připomínka 

 Komentář k návrhu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 
  viz příloha zápisu 

dotaz: pan Josef Kučera Zda by mohla být zajištěna revize elektrických rozvodů v jednotlivých 
bytech, aby se předešlo případnému nebezpečí požáru. 

 odpověď: představenstvo prověří do příští členské schůze možnost revize el. rozvodů 



 

 
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu 6 
 programu členské schůze (usnesení body 1,2,3,4,5,6,7,8)  
 a členská schůze ukládá představenstvu prověřit do příští členské schůze 
 možnost revize el. rozvodů ve všech bytových jednotkách 
 

Přítomno 209 
 
O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat 

 
     Výsledek hlasování: 

Pro: 209 členů proti: 0 členů zdržel se: 0 členů 
 

 tento bod byl schválen 
 

Ad 7/ Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva  
   Úvod přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek 

viz příloha zápisu 
 

Přítomno 208 
 
O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat 
  

     Výsledek hlasování: 
Pro: 118 členů proti: 66 členů zdržel se: 24 členů 

  
tento bod nebyl schválen, neboť pro hlasovalo méně než potřebných 162 členů BD Slancova dle 
stanov BD Slancova 

  
 Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k tomuto bodu: 
  

Členská schůze ukládá představenstvu zařadit na jednání příští členské schůze hlasování o převodu 
bytů do osobního vlastnictví členů družstva. 

 
Přítomno 193 
 
O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat 
 

     Výsledek hlasování: 
Pro: 185 členů proti: 1 člen  zdržel se: 7 členů 

 
tento bod byl schválen 
Ad 8/ Různé   
Předsedající schůze vyzval v rámci tohoto bodu přítomné o připomínky a návrhy. 
návrh z pléna: Obeslat členy družstva formulářem o vyjádření se k převodu bytu do osobního 
vlastnictví.  
 
odpověď: Dle platného občanského zákoníku o tom rozhoduje členská schůze a je právem každého 
člena, aby na členskou schůzi přišel nebo dal plnou moc. 
 



 

návrh z pléna:  
Prosba zda by se představenstvo obrátilo na MČ Praha 8 o deratizaci potkanů v okolí Ládví. 
 
odpověď: Představenstvo osloví MČ Praha 8 s žádostí o deratizaci v okolí Ládví. 
 
návrh z pléna:  
Návrh na zvýšení poplatku za podnájem. 
 
odpověď: Může být zařazeno jako změna v platebním řádu pro příští členskou schůzi. 
 
dotaz z pléna:   
Zda by mohlo být zveřejněny, jak mají vypadat požární cesty. 
 

odpověď: Společné prostory (chodby, schodiště) dle vyjádření hasičského sboru nesmí být  
blokovány nábytkem, květinami apod. Představenstvo dá do domovníčku odkaz na příslušné 
zákony, které toto nařizují. 
 
dotaz z pléna:   
Jak je to s pojištěním kočárkáren. 
 
odpověď: Pojištění není možné. Z tohoto důvodu bude zvýšena bezpečnost vstupu do kočárkáren  
závorou a protipožárními dveřmi. 

 
dotaz z pléna:   
Zda by mohla být instalována společná anténa. 
 
odpověď: Představenstvo prověří možnost instalace společné antény.  
 

 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 v 19:30 hod. s poděkováním za účast ukončil. 
 
       V Praze dne 28. května 2016 
 
Pořizovatel zápisu: ing. Tomáš Turan v.r.  
 
 
Kontrola zápisu: RNDr. Dana Nováková v.r. 


