
 

Z á p i s 

z členské schůze Bytového družstva Slancova 

konané od 18 00 hod. dne 15. května 2017 

v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

Přítomno:  18 členů za vchod 1253 (tj. 64,2 %)          21 členů za vchod 1254 (tj. 67,7 %) 

   19 členů za vchod 1255 (tj. 61,3 %)          23 členů za vchod 1256 (tj. 67,6 %) 

   23 členů za vchod 1257 (tj. 69,7 %)          24 členů za vchod 1258 (tj. 70,5 %) 

   25 členů za vchod 1259 (tj. 73,5%)           14 členů za vchod 1260 (tj. 41,2 %) 

   15 členů za vchod 1261 (tj. 44,1%)           18 členů za vchod 1262 (tj. 52,9 %) 

 

   

Celkem se zúčastnilo:  200 členů BD Slancova (tj. (62,1 %) 

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 2016 a stav účtů 

6. Návrh na uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu  

7. Návrh instalace kamerového systému v domě  

8. Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2017 až 2018 

9.  Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva 

10. Různé 

11. Usnesení 

12. Závěr 

 
 Ad 1/ Zahájení 

Předseda představenstva ing. Fabiánek v 18:00 vyzval sčítací komisaře, aby si sečetli počet 

platných hlasovacích lístků ve svých řadách. Při každém hlasování budou sečítány hlasy pro, 

proti a zdržel se a následně po vyzvání řídícím schůze každý sčítací komisař nahlásí počet 

hlavnímu sčítacímu komisaři - RNDr. Dana Nováková. 

Poté ing. Fabiánek vyzval pana Žemličku, aby oznámil počet přítomných členů. Ten oznámil, že 

je přítomno 183 členů BD Slancova a že členská schůze je usnášeníschopná.   

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 dvouminutovým 

časovým limitem a každý diskutující přednese 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 paní Kateřina Bezchlebová a ing. Eva Kliská  



 

O programu schůze, diskuzních příspěvcích a návrhové komisi pak dal předsedající schůze 

hlasovat. 

Přítomno 183 

Výsledek hlasování: 

pro: 180 členů proti:1 člen zdržel se:   1 člen 

Tento bod byl schválen. 

 

 Ad 2/ Zpráva o činnosti představenstva BD Slancova 

Zprávu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek, viz příloha zápisu. 

Dotaz: pan Tomáš Míka  

1) Rozpor mezi částkou výdajů ve zprávě 6,6 mil. a v příloze uvedeno 6,1 mil. 

2) Pojištění domu bude levnější, ale v rozpočtu jsou navrženy stejné částky jako na loňský rok 

 odpověď k dotazu 1: Rozdíl je mezi účetním pohledem a skutečností podle došlých faktur. 

Pokud bude zájem, bude detailně vysvětleno individuálně 

          odpověď k dotazu 2: Jedná se o překlep. 

Členská schůze bere zprávu na vědomí. 

              

 Ad 3/ Zpráva o stavu členské základny 

Zprávu 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 přednesl pan Kalina, předseda kontrolní komise, viz příloha zápisu. 

K této zprávě nebyly žádné dotazy. 

Členská schůze bere zprávu na vědomí. 

  

 Ad 5/ Zpráva o hospodaření za rok 2016 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 

internetových stránkách 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. 

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 199 

Výsledek hlasování: 

pro: 191 členů proti:1 člen zdržel se:   4 členové 

Tento bod byl schválen. 

http://www.bdslancova.cz/


 

 Ad 6/  Návrh na uzavření smlouvy o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu 
Návrh byl zveřejněn 15 dnů před konáním schůze ve vývěsních skříňkách všech vchodů a na 

internetových stránkách www.bdslancova.cz. Zprávu přednesl předseda představenstva BD 

Slancova ing. Fabiánek, viz příloha zápisu. 

K tomuto bodu nebyly žádné dotazy. 

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodu 6 programu 

schůze. 

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 200 

Výsledek hlasování: 

pro: 191 členů proti:0 členů  zdržel se:   6 členů 

Tento bod byl schválen. 

 

 Ad 7/   Návrh instalace kamerového systému v domě 
Zprávu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek, viz příloha zápisu. 

  Dotazy: 

1) pan Kučera  

Ukládání záznamů po dobu 14 neodpovídá zákonu, nedostatečné zabezpečení v prostorách 

kanceláře bytového družstva. 

          Odpověď: všechny body byly konzultovány s Úřadem pro ochranu osobních údajů 

2) pan Weinar 

Jaké budou náklady na údržbu a provoz? 

Představenstvo nedokáže odhadnout přesné náklady, dá se předpokládat, že by se mohly 

pohybovat v relaci nákladů na servis výtahů (30 000,- ročně). 

3) pan Kacafírek 

Bude výběrové řízení na kamery? 

Odpověď: Ano, bude zpracován projekt, na základě kterého bude vyhlášeno výběrového řízení 

na dodavatele. 

4) pan Kuchár 

Provedlo představenstvo analýzu přínosu pro šetření případů? 

Odpověď: Při projednávání předchozích případů bylo představenstvo dotazováno policí, zda má 

kamerový systém, který by usnadnil vyšetřování případů. 

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodu 7 programu 

schůze. 

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 200 

Výsledek hlasování: 

pro: 168 členů proti:16 členů  zdržel se:   13 členů  

Tento bod byl schválen. 

 

 Ad 8/ Rozpočet, platební řád a plán oprav na rok 2017 a 2018 

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 

http://www.bdslancova.cz/


 

skříňkách všech vchodů a na internetových stránkách www.bdslancova.cz. Ke dni konání schůze 

nebyla doručena žádná připomínka. 

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

zápisu. 

1) dotaz: pan Brancovský - Revize hlučnosti topení. 

odpověď: Představenstvo prověří možnost seřízení hlučnosti. 

2) dotaz: pan Míka - Navrhuje nezvyšování nájmu za metr na bytovou jednotku. 

odpověď: Návrh rozpočtu je koncipován tak, aby družstvo mělo reálně na opravu střechy a               

nemuselo si brát úvěr. 

3) dotaz: pan Jirsa - Oznámení nefunkčnosti osvětlení chodníku na východní straně domu 

odpověď: Nejlépe oznámit v úředních hodinách. 

4) dotaz: pan Kacafírek - Jaká je kalkulace na opravu střechy? 

odpověď: Projekt udává cenu 7 milionů. 

5) dotaz: pan Vacek - Zda se bude oprava týkat i spodní střechy. 

odpověď: Oprava se týká primárně horní střechy, ale bude se týkat i střechy spodní podle 

projektu. 

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodu 8 programu 

schůze.  

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 200 

Výsledek hlasování: 

pro: 180 členů proti:4 členové  zdržel se:   11 členů 

Tento bod byl schválen. 

 

Ad 9/ Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva  

Úvod k bodu přednesl předseda představenstva BD Slancova ing. Fabiánek, viz příloha zápisu. 

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 200 

Výsledek hlasování: 

pro: 113 členů  proti:74 členů  zdržel se:   11 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. 

dotaz: paní Kliská – Proč nelze postupovat podobně jako v případě BD Bojasova, kde část je 

převedena do osobního vlastnictví. 

odpověď: BD Slancova postupuje podle platných stanov BD Slancova.  

http://www.bdslancova.cz/


 

Ad 10/ Různé   

Předsedající schůze vyzval v rámci tohoto bodu přítomné o připomínky a návrhy 

dotaz pan Anderle: Zda družstvo uvažuje o snížení poplatků prostřednictvím využití jiných 

zdrojů (např. obnovitelné zdroje, tepelná čerpadla, atd.) 

odpověď: Představenstvo o tom ví, ale řeší zatím důležitější problémy údržby domu. 

návrh pan Kučera: Navrhuje změnu stanov. 

odpověď: Schůze BD Slancova není už usnášeníschopná, je přítomno méně než 162 členů. 

 

 Ad 11/ Usnesení 

Předsedající schůze k tomuto bodu prohlásil, že jednotlivé 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 12/ Závěr 

V rámci tohoto bodu předsedající konstatoval, že tímto je program členské schůze Bytového 

družstva Slancova vyčerpán a schůzi ve 20:00 hod. s poděkováním za účast ukončil. 

 

        

 

        V Praze dne 22. května 2017 

 

Pořizovatel zápisu: ing. Tomáš Turan v.r.  

Kontrola zápisu: RNDr. Dana Nováková v.r. 


