
 
Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, 

konané dne 12.prosince 2013 
 
   1 - Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosta  
tohoto jednání, pana Jablonského  ředitele správní firmy ANESO s.r.o. Program byl  
bez připomínek  schválen v následujícím rozsahu : 

         Program členské schůze : 

1. Zahájení a schválení programu 
2. volba zapisovatele, volební, návrhové a mandátové komise 
3. zpráva o činnosti PBD  
4. zpráva revizní a kontrolní komise BD 
5. zpráva mandátové komise 
6. volby do Představenstva BD 
7. výběrové řízení na prodej členského podílu k bytu č.15, vchod 1040  
8. diskuse  
9. návrh usnesení 
10. závěr 

   
          Pozvánka na členskou schůzi tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.  

 
  2 - Volba pracovních komisí členské schůze 
          - zapisovatele a ověřovatelé zápisu 
 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni: 
 zapisovatelem: Antonín Kříž 
 ověřovatelé zápisu: Václav Strupek 
    Milan Zoubek 
 
          - volba návrhové komise 
            Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Mgr. Petr Tománek 
 členové:  Ivan Kraus a Vlastimil Strmiska 
 
          -volba volební a mandátové komise 
 Na návrh předsedajícího byli dvě komise sčítající hlasy sloučeny v jednu , kde byli  
           v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 
 předseda:  Pavel Havránek 
 členové:  Ivan Peřt 
    Ivan Veselý 
 
   3-Zpráva o činnosti představenstva BD za minulé období 

- informace o plnění úkolů daných usnesením z minulé členské schůze 
- informace z jednání vchodů, které se uskutečnilo před jednáním členské schůze 
- podrobná informace o realizaci stavebních úprav  - zateplení římsy nad 7.patrem, 

rekonstrukce požárního odvětrání schodišť, výměna oken ve strojovnách výtahů  
- Informace o renovaci bytu č.15 v Nevanova 1040 v návaznosti na exekuční 

vyklizení bytu a předání BD 
- Informace o rekonstrukci nebytového prostoru – prodejny v Nevanova 1040  
- Realizace bezpečnostních mříží ve sklepních prostorech  



- Informace o přípravě renovace podlah ve sklepních prostorách 
- Informace o zahájení rekonstrukce WC a úklidových místností ve sklepních 

prostorách u všech vchodů  
- Správa nájemních bytů a nabídka na prodej členských podílů 
- Informace o dlužnících bytového družstva 

 
Úplné znění zprávy o činnosti PBD tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. 

 
 V závěru tohoto bodu vystoupil pan Jablonský, který informoval přítomné o dopadu 
nového Občanského zákoníku jak do práv a povinností Bytového družstva, tak do stanov 
Společenství vlastníků.  
Materiál k této problematice bude umístěn na webových stránkách BD Nevanova.  

 
4- zpráva kontrolní komise Bytového družstva 
     Členové kontrolní komise se pravidelně účastnili všech jednání představenstva 
družstva. Sledovali informace o finančním hospodaření a stavu bankovního účtu 
družstva i provozní pokladny.  Dle podkladů správcovské firmy kontrolovali 
stav finančních pohledávek družstva vůči dlužníkům, čerpání finančních 
prostředků na rekonstrukce bytů a běžnou údržbu domu. 
Kontrolní komise neshledala v hospodaření družstva žádné nedostatky. 
 

     Zpráva kontrolní komise BD tvoří přílohu č.3 tohoto zápisu.  
      
 
5- Zpráva mandátové komise  
      Zprávu mandátové komise o účasti na dnešní členské schůzi  přednesl předseda komise  
pan Pavel Harvánek. Členské schůze  Bytového družstva Nevanova 1037 – 1042  se podle 
prezenčních listin  zúčastnilo 51 členů včetně 3 plných mocí. Z celkového počtu 86 členů 
to znamená účast  59%, čímž je dnešní členská schůze schopná usnášení  a přijatá usnesení 
jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 
             Prezenční listiny tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.  
 
6 – volby do Představenstva BD Nevanova 1037 -1042 
        Předseda představenstva požádal přítomné o schválení způsobu voleb - volby proběhnou 
přímým veřejným hlasováním. Upozornil, že zvolený kandidát musí dostat při hlasování nadpoloviční 
většinu hlasů z přítomných členů BD.  
Způsob volby byl jednohlasně schválen. Poté proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech v tomto 
pořadí : 
Za vchod 1037 byl navržen Pavel Harvánek ……zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
Za vchod 1038 byla navržena paní Marie Pappová ….. zvolena 51 hlasy 

             Dále Miloslav Zoubek do revizní komise - zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
Za vchod 1039 byl navržen Petr Mang zvolen 51 hlasy 
Za vchod 1040 byl navržen Antonín Kříž…… zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
                         Dále  Ivan Kraus do revizní komise …… zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
Za vchod 1041 byla navržena paní Petra Chocholová ….. zvolena 51 hlasy 
Za vchod 1042 byl navržen Václav Strupek….. zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
                         Dále Petr Tománek do revizní komise …. zvolen 50 hlasy, zdržel se hlasování 1 člen 
 
Předseda představenstva poděkoval přítomným členům za důvěru, kterou tímto hlasováním vyjádřili 
členům představenstva a revizní komise. 
 
  Protokol volební komise tvoří přílohu č.5 tohoto zápisu. 



 
7- výběrové řízení na prodej družstevního podílů k bytu č.15, Nevanova 140 
      Předseda představenstva  seznámil účastníky členské schůze BD  s písemnými 
nabídkami předanými  do 9.12.2013 účastníky výběrového řízení  na  prodej členského 
podílu k bytu č.15 ve vchodě 1040. Informoval, že všichni zájemci navštívili byt po 
rekonstrukci a byli seznámeni se všemi podmínkami výběrového řízení, hlavně 
s podmínkou úhrady za členský podíl v celé výši, bez splátek.  
O prodej členského podílu požádali : 
Petr Polomík s nabídkou  ve výši ……………….. 2.105 000.- Kč  
Jan Veigert a Kateřina Černá s nabídkou ve výši … 2.180 000.- Kč 
Jana Prokešová s nabídkou ve výši …………… 2.415 000.- Kč 
Daniel Uhl s nabídkou ve výši …………… 2.430 000.- Kč 
    
Na základě nejvyšší nabídky byl potom prodej odsouhlasen panu Danielovi Uhlovi.  
Výsledek hlasování:  přítomno 51 členů  -  pro prodej ………  47 členů 

              proti  prodeji ……    0 členů 
              zdrželo se …….        4 členi 
 

8 -  Diskuze   
Ing.Kačmařík  /1039/– připomínka k termínu  uveřejnění zápisů na web BD. Je nutné tyto 
dokumenty dávat na web co nejrychleji. PBD bere na vědomí a domluví rychlejší info 
s IT BD.  
Sosna /1040/ - otázka možnosti zřídit nezávislou kotelnu na teplou vodu a na teplo. 
Odpověděl pan Kraus, který byl na dvou informačních jednáních, kde zástupci realizačních 
firem projednávali výhody a možnosti zajištění projektů a následné realizace.  
Předseda PBD informoval, že se touto alternativou vytápění PBD zabývalo, ale dle 
současného stavu, bude tato otázka přenesena na výbor Společenství vlastníků. 
Erbenová – omluvila se za podpis na akci , která odmítla instelaci automatických 
odvzdušňovacích ventilů u paní Sádkové /7.p.1039/. Byla špatně informována paní 
Sádkovou. Stejný názor sdíleli paní Krupičková a ing.Kačmařík.  
 
9 - Návrh usnesení ze členské schůze   
Předseda návrhové komise  Mgr. Petr Tománek  předložil ke schválení návrh na usnesení, 
ke kterému nebyly vzneseny žádné připomínky a při hlasování byl jednohlasně schválen  
 
 Návrh usnesení tvoří  přílohu č. 6 tohoto zápisu.  
 
 
Zapsal:   Antonín Kříž 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Václav Strupek 
     
                                               Miloslav Zoubek 
 
 
Za kontrolní komisi:  Mgr.Petr Tománek – předseda kontrolní komise 
 
 
 


