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

konané dne 23.května 2012 

 

1) Zahájení členské schůze  

Předseda představenstva p. V.Strupek  přivítal přítomné členy BD a zároveň hosty  

tohoto jednání, pana  Jablonského, ředitele správní firmy ANESO s.r.o.  a 

ing.Kučerovou, účetní a daňového poradce firmy ANESO s.r.o. Poté nechal hlasovat o  

programu schůze, který  byl  schválen  bez připomínek. 

 

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 

    Ivan Kraus 

 

- volba návrhové komise 

            Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 

 předseda:  Mgr. Petr Tománek 

 členové:  Petra Chocholová 

 

 -volba mandátové komise 

 Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni tito členové: 

 předseda:  Pavel Havránek 

 členové:  Marie Pappová 

    Petr Mang 

 

3) Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období  

Zprávu o činnosti představenstva za uplynulé období od poslední členské schůze 

konané dne 15.12.2011 přednesl předseda pan Václav Strupek.  

Hlavní body  této zprávy tvořili následující  informace: 

- Splnění úkolů dané Představenstvu BD minulou členskou schůzí. 

Jedním z  úkolů bylo svolání nájemníků jednotlivých vchodů před členskou schůzí 

k projednání účetní uzávěrky roku 2011 za přítomnosti zástupců Anesa jako správní 

firmy. Účast ve  vchodech 1037, 1040 a 1041 však byla velice slabá a je otázkou, 

zda tato jednání příště zajišťovat.  

- Informace o správě domu a nutných opravách. 

Rozebrané náklady na rekonstrukci bytu č.10 ve vchodě 1039 a atelieru 1041, které 

budou nabídnuty k prodeji formou prodeje členských podílů. 

Nutné opravy pro příští období – zvláště rekonstrukce páteřních rozvodů elektro, 

změna systému odečítání tepla pomocí rádiově odečítaných indikátorů a osazení 

větracích hlavic Lomanco na dalších větracích šachtách.  

- Průběh výběrového řízení na prodej členského podílu na bt.č10/1039. 

- Seznámení členů s jednáním  Představenstva ve věci vymáhání dlužných 

pohledávek za nezaplacené nájemné a služby    

Celá zpráva tvoří přílohu č.1  tohoto zápisu.  

 

 

 

 



4)  hospodaření družstva a účetní uzávěrka za rok 2011         

      Správu o hospodaření družstva přednesla daňová poradkyně  správní firmy 

ing.Kučerová, která se seznámila přítomné s výsledky hospodaření družstva podle účetní 

uzávěrky za rok 2011 a zodpověděla některé dotazy, které byly projednávány na jednání 

vchodů.  Ke zprávě nebyli z řad členů družstva žádné připomínky a zpráva byla 

jednohlasně odsouhlasena.  

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 tvoří přílohu č. 2  tohoto zápisu.  

 

5) výběrové řízení na prodej družstevního podílu na byt č.10 vchod 1039 

      Předseda představenstva  seznámil členy s výběrovým řízením a s třemi nabídkami 

účastníků výběrového řízení. Žádosti zaslali na představenstvo : 

- paní Irena Stiborová ……………….. 1.800 000.- Kč 

- paní Karolína Kuchařová ………….. 1.952 000.- Kč 

- manželé Kačmaříkovi ……………… 2.171 000.- Kč 

Představenstvo po projednání doporučilo členské schůzi přijmout za členy družstva 

manžele Kačmaříkovi. 

Výsledek hlasování:  přítomno 48 členů  -  pro prodej manželům  Kačmaříkovým  46  členů 

              proti  prodeji   0 členů 

              zdrželo se        2 členové 

Na základě hlasování byl schválen prodej členského podílu manželům Kačmaříkovým a 

zároveň bylo schváleno, za předpokladu splnění všech podmínek smlouvy,  jejich přijetí za 

členy BD Nevanova.  

 

                6)  Zpráva mandátové komise  

      Zprávu mandátové komise o účasti na členské schůzi  přednesl předseda komise  

p.Harvánek. Členské schůze  Bytového družstva Nevanova 1037 – 1042  se podle 

prezenčních listin  zúčastnilo 48 členů z celkového počtu 83 členů. 

Účast členů je 57,8%, čímž je dnešní členská schůze schopná usnášení  a přijata usnesení 

jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná.  

Prezenční listiny tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.  

 

     7) Diskuze  a návrh usnesení  

 

V.Strupek -  na základě zprávy o činnosti a její části věnované dlužníkům a problémům   

z vymáháním dluhů zvláště tam, kde vymožení je z hlediska současného stavu dlužníka 

nemožné a družstvo by se zatížilo dalšími náklady spojenými se žalobou,  nechal předseda 

představenstva hlasovat o vymáhání dluhů: 

  

Paní Klubertová – dluh z neuhrazených nájmů a služeb. Hlasováním bylo rozhodnuto 

nepodávat na paní Klubertovou žalobu.  

Výsledek hlasování:  podat žalobu   0 členů 

  nedat žalobu  45 členů 

  hlasování se zdrželi  3 členové 

 

Paní Krejčová  –   dluh z neuhrazených nájmů a služeb. Hlasováním bylo rozhodnuto 

nepodávat na paní Krejčovou žalobu.  

Výsledek hlasování :  podat žalobu  0 členů    

nedat žalobu  46 členů 

                                   hlasování se zdrželi  2 členové 

 



 

 

     Společnost p.Hoke s.r.o. -  dluh z neuhrazených nájmů a služeb. Hlasováním bylo    

     rozhodnuto nepodávat na společnost žalobu.  

     Výsledek hlasování : podat žalobu   0 členů 

      nedat žalobu   48 členů 

      

      p.Kubík – žádost o zveřejnění jmen nájemníků a jejich IČ v nájemních bytech, 

v nebytových prostorách a prodejnách na webových stránkách družstva. 

 

      p.Jablonský- odpovídal na dotazy členů družstva 

  - nedostatečný úklid v 1042 – firma napomenuta 

  - placení poplatků za komunální odpad, vodu a společnou el. – platí  

    všichni  - důvod navýšení -  je o deset přihlášených nájemníků méně 

- vysvětlil způsob vyúčtování tepla, upozornil, že za dobu zateplení  

  je úspora na teple řádově o 4,5 mil.Kč 

 

 Návrh usnesení ze členské schůze  přednesl po doplnění  předseda návrhové komise 

Mgr.Tománek. Návrh byl jednohlasně přijat a tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.  

 

8) Závěr členské schůze  

Provedl předseda představenstva pan Václav Strupek. Znovu opakoval, že představenstvo 

udělá vše proto, aby k předání bytů do osobního vlastnictví  bylo uskutečněno co nejdříve. 

Je tady ale úzká návaznost na prodej členských podílů a ekonomických možností  BD. 

Závěrem poděkoval  přítomným za účast na jednání a popřál všem příjemné prožití 

prázdninového období.  

 

Přílohy:  
1 - zpráva o činnosti představenstva BD Nevanova 1037-1042 

2 - zpráva o hospodaření za rok 2011 předložena správní firmou Aneso 

3 – presenční listiny vchodů  a správa mandátové komise 

4 – usnesení z členské schůze BD Nevanova 1037 - 1042 

    

V Praze dne 23.5.2012 

 

Zapsal:    Antonín Kříž 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Václav Strupek 

     

                                               Miloslav Zoubek 

 

 

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

 

 

 

       

 

  



         

  

 


