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Zápis z jednání členské schůze družstva, konané dne 15.12. 2011 
 

1) Zahájení členské schůze 
Zahájení schůze provedl předseda představenstva p. V. Strupek. Přivítal přítomné a jako hosta pana 
Jablonského, ředitele správní firmu ANESO s.r.o. a ing.Alenu Kučerovou, účetní a daňového poradce 
správní firmy ANESO s.r.o. 
Dále seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl schválen v rozsahu: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. volba zapisovatele, návrhové a mandátové komise 
3. zpráva předsedy představenstva  s doplněním zprávy o hospodaření družstva a účetní 

závěrka za rok 2010 
4. výběrové řízení na pronájem bytu č.10 / 1040  
5. zpráva mandátové komise 
6. diskuse a návrh usnesení 
7. závěr 

 

2) Volba pracovních komisí členské schůze 
- zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni : 
zapisovatelem:     Antonín Kříž 
ověřovateli zápisu :    Václav Strupek  

Miloslav Zoubek  
        

- volba návrhové komise 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednomyslně zvoleni do návrhové komise tito členové : 
předseda :    Mgr. Petr Tománek 
členové :       Ing.Jan Urban  
   

- volba mandátové komise 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě do mandátové komise jednomyslně zvolení tito členové : 
předseda komise :  Pavel Harvánek 
členové :    Marie Pappová 
    Petr Mang 
 

3) Zpráva o činnosti představenstva družstva za období od 3.10.2011 

Předseda představenstva p.Václav Strupek informoval přítomné o důvodu opětovného svolání 
členské schůze. Minulá členská schůze nebyla z důvodů nedostatečné účasti usnášení schopná.  
S ohledem na  některé záležitosti, které je nezbytné schvalit na členské schůzi, bylo nutné svolat tuto 
schůzi. V krátkosti vysvětlil některé „polopravdy“, které jsou šířeny některými členy družstva. 
Například nedostatek finančních prostředků. Dle posledního výpisu k termínu 4.12.2011 je na účtu 
družstva cca 3,2 mil.Kč. Další nesmysl – představenstvo družstva se snaží prodat volné byty – volné 
družstevní byty nemáme žádné a v současné době je pouze volný nájemní byt č.10 ve vchodě 1039. 
Na tento byt bylo vypsáno výběrové řízení a členská schůze konaná dne 3.10.2011 neschválila 
způsob výběrového řízení a nařídila vypsání nového. Nové výběrové řízení bylo ukončeno a byl 
pouze jeden zájemce, který však nesouhlasil s podmínkami výběrového řízení. Dnešní členská 
schůze bude muset rozhodnout co se s tímto bytem provede. Představenstvo navrhuje provést 
rekonstrukci tohoto bytu v takové úrovni, aby se dal  prodat formou prodeje členského podílu 
v družstvu. Ing.Kučerová ANESO opět upozornila na výhody prodeje členského podílu,  pokud 
družstvo prodává členský podíl, neplatí ze získané částky žádné odvody. Navíc ČSOB nemá žádné 
problémy s tímto prodejem. Další možností k urychlení předávání bytů do osobního vlastnictví je 
možnost uhradit zbývající část úvěru ve výši cca 3,7 mil. Tady je možné řešení formou  okamžité 
úhrady cca 43 tis.Kč od každého člena BD. V další části vysvětlil nutnost provedení některých oprav 
většího rozsahu, přesný rozsah byl ve zprávě o činnosti z 3.10.2011. Je nutné, aby členská schůze 
schválením dnešní zprávy odsouhlasila neprodleně zahájení prací na rekonstrukci páteřních elektro-
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rozvodů. Tady je nutné upozornit na havarijní stav a možnost  dalších problémů vč. možného požáru. 
Objem opravy a kde se začne bude řešen po revizní zprávě od PRE.  

V průběhu schůze předseda představenstva několikráte upozornil členy družstva, že jakýkoliv prodej,  
bytů nebo nebytových prostor, vždy musí schvalovat členská schůze. Nesmyslné obvinění 
představenstva z nakládání s těmito prostory bez schválení je také možné řešit žalobou pro pomluvy.  

Všichni členové družstva mají kdykoliv právo si prohlédnout veškeré dokumenty týkající se oprav, 
provozu domů nebo úhrad FA za další práce. 

Doplnění zprávy o hospodaření družstva přednesla daňová poradkyně ing.Alena Kučerová. Objasnila 
některé připomínky z diskuze – hlavně s odměňováním pí.Pappové a detailně vysvětlila některé 
náklady BD. Další část potom věnovala rozboru možnosti prodeje nájemních bytů nebo nebytových 
prostor. V diskuzi odpověděla na některé dotazy k této problematice.  

V následném hlasování byla výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 odsouhlasena všemi 
přítomnými delegáty.  
 

4)   Výběrové řízení na pronájem bytu č.10 ve vchodě 1039 
 
      Předseda představenstva přečetl tři dopisy ve věci pronájmu. Pouze jeden zájemce pan   
      Lukáš Vaníček měl zájem o pronájem, ale za podmínek, se kterými schůze nesouhlasila. Nakonec   
      bylo odsouhlaseno provést kompletní rekonstrukci tohoto nájemního bytu a nabídnout ho formou  
      prodeje členského podílu BD  zájemci na základě výběrového řízení. Představenstvo projedná  
      možnost spolupráce v této záležitosti i s realitními kancelářemi, zabývajícími se prodejem bytů  
      v Praze 6. 

 
5)   Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise o účasti na jednání přednesl předseda komise p.Pavel Harvánek: 
 
Členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042  se podle prezenčních listin zúčastnilo  46 
členů z celkového počtu 83 členů. Účast členů je 54,8% a proto je členská schůze schopná usnášení           
a přijatá usnesení jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 

6)    Diskuse 

Pí.Kubíková – dotaz na odměňování a pracovní náplň pí.Pappové. Na dotaz odpověděl p.Strupek a 
v průběhu diskuze i Ing.Kučerová a p.Bohatý 

p.Lněnička – podal návrh členské schůzi, aby volné nájemní byty – v současnosti č.10/1039, 
v budoucnosti i byt č.15/1040 byly prodány formou prodeje členského podílu. Bylo dáno do usnesení 
a členská schůze o tom hlasovala 

ing. Urbanová – dotaz na způsob prodeje členského podílu – odpověděli ing. Kučerová a V.Strupek 

p.Dvořák – otázka výměny současného měření spotřeby tepla za nové digitální měřáky s odečítáním 
přes radiový signál. Odpověděl V.Strupek – představenstvo se touto problematikou zabývá, 
v současné době jsou ale důležitější úpravy a rekonstrukce, jako je např. zateplení římsy nad 7.p., 
havarijní oprava – rekonstrukce páteřních elektrorozvodů, rekonstrukce nájemních „vybydlených“ 
bytů a ateliérů. 

p. Strupek – informoval o konferenci ve věci alternativních možností vytápěných panelových domů. 
Konference za BD zúčastnil p. Ivan Kraus. Obsahovala i zkušenosti s první realizací domovní kotelny 
na sídlišti Řepy. S ohledem na stále se zvyšující se náklady na teplo od Pražské teplárenské bude 
nutné se v budoucnosti touto alternativou zabývat. 

p. Bohatý – upozornil na nutnost členy družstva včas informovat o některých problematikách a 
novinkách. Na základě další diskuze bylo rozhodnuto založit webové stránky BD Nevanova.   

      Usnesení ze členské schůze 
 
V návaznosti na jednání členské schůze přednesl předseda návrhové komise Mgr. P. Tománek návrh 
usnesení z členské schůze:  
Členská schůze  : 
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      1.   bere na vědomí  : 
 

a) informace předsedy družstva a zástupce fy ANESO o podmínkách předčasného splacení úvěru 
bance, dále o možnostech pronájmu bytových a nebytových prostor domu či jejich případného 
prodeje formou prodeje členských podílů. Tyto prostředky budou použity přednostně na 
předčasné splacení úvěru BD, popř. ke krytí nutných nákladů na renovace, rekonstrukce apod.  

 
      2.   schvaluje  : 
   

a) provést rekonstrukce nájemních bytů popř. nebytových prostor do stavu, který umožní vypsat 
výběrové řízení, na základě výběrového řízení předložit příští členské schůzi ke schválení prodej 
členských podílů na tyto prostory   

b) výroční zprávu o hospodaření družstva a účetní závěrku za rok 2010          
c) zajistit v co možné nejkratší době internetové stránky BD k lepší informovanosti členů družstva 

       d)   zprávu předsedy BD za období od 3.10.2012 do dnešního dne 
 
 

3.   ukládá představenstvu družstva  : 
 

a) zajistit před příští členskou schůzí konzultace zástupce správcovské firmy ANESO se    
      členy družstva   
b)    informovat každého člena družstva o termínu konání členské schůze  a  jejím programu   
       např. pozvánkou v poštovní schránce   
      

             Návrh usnesení byl jednomyslně schválen všemi přítomnými delegáty.  
 

 
7)  Závěr členské schůze  

 
Provedl předseda představenstva p. Václav Strupek a poděkoval přítomným  za aktivní účast na 

dnešním jednání. Závěrem popřál všem členům BD a jejím rodinám pohodové prožití vánočních svátků a 
všechno nejlepší v roce 2012. 
 
 
Zapsal :     Antonín Kříž     
 
 
Ověřovatelé zápisu :  Václav Strupek   
 
 
    Miloslav Zoubek 

 
 

Za kontrolní komisi :  Mgr. Petr Tománek – předseda kontrolní komise 


