
Z á p i s 

z členské schůze Bytového družstva Slancova 
konané od 18 00 hod. dne 14. května 2018 

v Kulturním domě Ládví, Praha 8 

Přítomno:  21 členů za vchod 1253 (tj. 74,9 %)          22 členů za vchod 1254 (tj. 70,9 %) 
   20 členů za vchod 1255 (tj. 64,5 %)          15 členů za vchod 1256 (tj. 44,1 %) 
   22 členů za vchod 1257 (tj. 66,7 %)          24 členů za vchod 1258 (tj. 70,5 %) 
   22 členů za vchod 1259 (tj. 64,7%)           17 členů za vchod 1260 (tj. 50,0 %) 
   16 členů za vchod 1261 (tj. 47,0%)           14 členů za vchod 1262 (tj. 41,1 %) 
 
   

Celkem se zúčastnilo:  193 členů BD Slancova (tj. (59,9 %) 
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 2017 a stav účtů 
6. Rozpočet, platební řád, plán oprav na rok 2018 až 2019 
7. Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva 
8. Různé 
9.  Usnesení 
10. 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 sčítány 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 155 členů BD Slancova a že členská schůze zatím není usnášeníschopná. Ing. 
Fabiánek požádal členskou schůzi, aby vyčkala ještě pár minut. 
Poté ing. Fabiánek znovu vyzval pana Žemličku, aby oznámil počet přítomných členů. Ten 
oznámil, že je přítomno 181 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, který byl 
zveřejněn ve vývěsních skříňkách všech vchodů a také na internetových stránkách 
www.bdslancova.cz 15 dnů před konáním schůze. Pozvánky na schůzi byly také rozdány osobně 
jednotlivým členům BD Slancova spolu s vyúčtováním služeb za rok 2017. 



Předsedající 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. Kristinu Veselou  
O programu schůze, diskuzních příspěvcích a návrhové komisi pak dal předsedající schůze 
hlasovat. 

Přítomno 183 

Výsledek hlasování: 
pro: 178 členů proti:3 členové zdržel se:   2 členové 

Tento bod byl schválen. 
 
 Ad 2/ Zpráva o činnosti představenstva BD Slancova 

Zprávu 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 

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 přednesla paní Dana Nováková, viz příloha zápisu. 
K této zprávě nebyly žádné dotazy. 

Členská schůze bere zprávu na vědomí. 

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodům 2, 3 a 4 
programu schůze. 

 
1. Zprávu o činnosti představenstva za období 15.5.2017 až 14.5.2018  
2. Informaci o stavu členské základny  
3. Zprávu kontrolní komise  
4. Odklad instalace kamerového systému v domě na dobu neurčitou.  

  
 Ad 5/ Zpráva o hospodaření za rok 2017 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. 
 
Dotaz: p.Míka  Výdaj na odpis pohledávek za 211 000 není uveden v rozpočtu a jestli se s nimi  
   do budoucna počítá? 
Odpověď: Bude odpovězeno dodatečně po dotazu správní firmě. 
 
Dotaz: Proč došlo ke zvýšení odměn členům představenstva? 



Odpověď: Odměny jsou stanoveny ve smlouvách o výkonu funkce a odměna vychází z násobku 
minimální mzdy, která byla navýšena. 
 
. 

Následně předsedající schůze vyzval ing. Marka, aby přednesl návrh usnesení k bodu 5 programu 
schůze. 

   O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 189 

Výsledek hlasování: 
pro: 186 členů proti:0 členů zdržel se:   2 členové 

Tento bod byl schválen. 
 
 Ad 6/ Rozpočet, platební řád a plán oprav na rok 2018 a 2019 

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 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: Plán opravy vestibulů-co to bude znamenat? 
odpověď: Renovace vestibulů byla plánována po rozsáhlých opravách celého domu. 

 Projektována částka je 3,3 milionu. 

2) dotaz: pan Míka – Odměny nejsou zahrnuty do rozpočtu. 
odpověď: Bude doplněno. 

3) dotaz: pan Míka – Na opravu střechy je plánováno 7 milionu, ale skutečnost je 6,6 milionů 
odpověď: Je počítáno s vyšší částkou, např. i vzhledem k vícenákladům. 

4) dotaz: pan Vacek – Co všechno bude zahrnovat opravu střechy? 
odpověď: Jedná se o opravu horní střechy dle projektu a zateplení všech konstrukcí a atiky dolní  
  střechy 

5) dotaz: pan Vacek – Proč není pro opravy využíván výtah mimo dům pro opravu střechy? 
odpověď: Firma používá přepravní lávku. K přepravě materiálu byl využíván běžný výtah 
v domě, ale toto bylo firmě vytknuto a nebude dále osobní výtah k přepravě materiálu využíván. 
 

6) dotaz: Bude oprava vestibulů zvnějšku? 

odpověď: Bude řešeno v rámci programu Antigrafiti městské části Prahy 8. 
 

7) dotaz: Jaký bude způsob instalace čidel? 
odpověď: Bude instalováno v předsíních jednotlivých bytů přišroubováním na strop. 
 
 

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

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 191 



Výsledek hlasování: 
pro: 185 členů proti:0 členů  zdržel se:   4 členové 

Tento bod byl schválen. 
 

Ad 7/ Hlasování o převodech bytů do vlastnictví členů družstva  
Předsedající schůze vyzval kontrolní komisi k přednesení informace 
Kontrolní schůze zjistila nepřesnost v zápisu. Nebylo hlasováno o zařazení bodu o hlasování o 
převodu bytů do osobního vlastnictví členů družstva na program příští členské schůze, a to z toho 
důvodu, že členská schůze nebyla v době projednávání tohoto návrhu usnášeníschopná. 
 
Dotazy: Návrh na změnu stanov BD Slancova, tak aby mohly být byty převedeny těm členům 
družstva, kteří o to mají zájem, a rozhodovala by o tom většina na členské schůzi. 

 

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

O tomto bodu pak dal předsedající schůze hlasovat. 

Přítomno 190 

Výsledek hlasování: 
pro: 175 členů  proti:4 členové  zdržel se:   9 členů 

 
Tento bod byl schválen 

 
Ad 8/ Různé   

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

dotaz p.Míka: Vypustit bod, že o převodu může hlasovat i mimořádná členská schůze. 
odpověď: Není třeba o tomto hlasovat, neboť to může být v návrhu stanov, který bude z řad 
členů připomínkován. 

 
 Ad 9/ 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 vývěsních skříňkách jednotlivých vchodů. 

 
Ad 10/ Závěr 

V rámci tohoto bodu předsedající konstatoval, že tímto je program členské schůze Bytového 
družstva Slancova vyčerpán a schůzi ve 20:00 hod. s poděkováním za účast ukončil. 

 
        
 
        V Praze dne 21. května 2018 
 
Pořizovatel zápisu: ing. Tomáš Turan v.r.  
Kontrola zápisu: RNDr. Dana Nováková v.r. 


