
Bytové družstvo Čerčany - Havlíčkova 
----------------------------------------------- 

Z á p i s 
 

z jednání členské schůze 
Bytového družstva  Čerčany – Havlíčkova  ( dále jen družstvo) konané v kulturním domě 

v Čerčanech dne 31.května 2017 od 19:00 hod. 
 
Představenstvo družstva svolalo v souladu s článkem 53 odst. 1 Stanov družstva členskou 
schůzi s následujícím pořadem jednání: 
    

 
 

1) Zahájení 
2) Volba orgánů členské schůze 
3) Přednesení účetní závěrky za rok 2016 a zpráva kontrolní komise 
4) Schválení účetní závěrky a použití hospodářského výsledku za rok 2016 
5) Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období 
6) Rekonstrukce vnitřních prostor a další akce 
7) Různé (diskuse) 
8) Hlasování o důvěře představenstva 
9) Usnesení a závěr 

 
 
 
 
1) Zahájení (Ing. Honc) 
Zahájení schůze s časovým posunem v 19:20. Ing. Honc, jako předseda BD se ujal slova a 
konstatoval, že dle prezenční listiny je osobně nebo v zastoupení na základě plné moci 
přítomno 28 členů z celkových 49 členů (z toho 23 osobně a 5 v zastoupení na základě plné 
moci), členská schůze je tedy usnášeníschopná, neboť je splněna podmínka nadpoloviční 
účasti. 
 
2) Volba orgánů členské schůze (Ing. Honc) 
Ing. Honc navrhl sebe jako předsedajícího a Ing. Winklera jako zapisovatele členské schůze. 
Protože nebyl vznesen žádný jiný návrh, nechal o tomto návrhu hlasovat. 
 
Výsledky hlasování: Pro 28, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
3) Ing. Honc podrobně vysvětlil jednotlivé ukazatele  účetní závěrky za rok 2016, účetní 
závěrka viz. příloha.  
MUDr. Škvorová jako člen kontrolní komise přednesla zprávu kontrolní komise a 
konstatovala, že kontrolní komise prověřila veškeré účetní doklady za uplynulé období, 
přičemž neshledala žádné vady či pochybení. Účetní závěrku tak schvaluje a doporučuje 
členské schůzi ke schválení. 

4) Ing. Winkler přednesl návrh části usnesení členské schůze (viz. níže) a nechal o něm 
hlasovat: 
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1. Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období roku 2016 od 1.1.2016 do 
31.12.2016. 

2. Členská schůze schvaluje odměny členům orgánů bytového družstva v celkové výši 
60.000,- Kč. 

3. Členská schůze schvaluje proúčtování použití celého hospodářského výsledku za rok 
2016 - zisku po zdanění ve výši 105.133,74 Kč takto:  
ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let, účet č. 428, ve výši 105.133,74 Kč 

4. Členská schůze schvaluje odpuštění poplatků z prodlení z uhrazených dluhů za nájem a 
služby spojené s užíváním bytu panu A. Kučerovi v plné výši. 

Výsledek hlasování: 
Pro 29 (dorazil Ing. Horváth), proti 0, zdržel se hlasování 0 
 
5)  
Ing. Honc přednesl zprávu o činnosti družstva za rok 2016 

- ukončení rekonstrukce bytů  440/02 a 442/07 
- rozpracovaná oprava dlažeb lodžií z nedokončené reklamace za zkrachovalou firmou 

REVITA G a.s. Opravy provádí A-STAV CZ s.r.o., budou pokračovat od 06/2017. 
 

6) Rekonstrukce vnitřních prostor a další akce 
 
Ve vchodech 440-442 probíhá výměna rozvodů SV a TUV z důvodu havarijního stavu. 
Dokončení akce je jednou z podmínek pro zahájení rekonstrukce vnitřních prostor. Plánovaný 
rozsah rekonstrukce – oprava stěn (oprava prasklin, vyrovnání povrchu, výmalba; nátěry 
kovových částí; výměna podlahových krytin; rekonstrukce osvětlení; úprava slaboproudých 
rozvodů). 
Představenstvo má 2 vážné nabídky, pracuje se na doladění rozsahu nabídek. Řádová cena 
nabídky před doladěním cca 170 tisíc Kč/vchod (bez části elektro). 
 
7) Diskuse 
Lodžie: V rámci diskuse vyvstala otázka, zda provést opravy dlažeb u všech lodžií nebo jen u 
těch kde Revita práci neprovedla nebo nedokončila.  
Závěr: Provádět opravu u všech lodžií by bylo mrháním prostředků. V rámci oprav lodžií 
provede firma A-STAV kontrolu lodžií opravených Revitou, pokud nebudou zjištěny závady, 
bude ponechána původní dlažba. 
 
Parkování: P. Suchan opakovaně přednesl návrh na vyznačení šíře parkovacích stání. 
Představenstvo již žádalo obec o souhlas s provedením takového značení, stanovisko obce je 
zamítavé. 
 
Úprava okolí domu: Paní Cutychová přednesla návrh na zřízení / obnovu pískoviště 
v prostoru dětského hřiště u domu. Bude proveden průzkum právních aspektů problematiky 
dětských hřišť (Mgr. Fedoročko). Členská schůze hlasovala o schválení investice do 
pískoviště s limitní cenou 20 tisíc Kč. 
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Pro 27, proti 0, zdržel se hlasování 2 
 
Sekání trávy: Paní Černá přednesla stížnost na sekání trávy. Tráva je sekána příliš vysoko. 
Představenstvu uloženo sjednat nápravu. 
 
Představenstvo zakoupilo barvu pro nátěr dřevěných částí laviček; na předchozí schůzi bylo 
dohodnuto, že nátěr provedou členové svépomocí. U vchodu 442 provedl nátěr Ing. Winkler, 
u vchodu 441 přislíbila provedení nátěru paní Márová a u vchodu 439 paní Černá. U vchodů 
438 a 440 se nikdo z přítomných nepřihlásil.  
 
Předměty uložené v chodbách domu: Pan Kupša sdělil, že dle jeho konzultace s blíže 
nespecifikovaným právníkem je umístění botníků na chodbě bytového domu možné. Byl 
vyzván k dodání písemného dokumentu, podporujícího jím sdělený právní názor. Stále platí, 
že umisťování jakýchkoliv předmětů na chodby BD není povoleno! 
Dle konzultace s HZS Benešov existuje (zatím pouze teoretická) možnost na umístění 
speciálních nehořlavých, pevně ukotvených botníků. Tyto by musely být dodány a 
instalovány na základě předem schváleného projektu. Instalace botníků poblíž vstupních dveří 
do bytu však u některých bytů není již z podstaty věci možná. 
Představenstvo bylo pověřeno prověřením proveditelnosti záměru a cenových relací. 
 
Bylo navrženo dokoupení druhé lavičky ke každému vchodu. 
8) Hlasování o důvěře představenstva 
V souvislosti s komplikacemi vyvstávajícími při prosazování závazných právních skutečností 
(kauza botníky) si představenstvo položilo otázku, zda je stále legitimním orgánem bytového 
družstva. Není v zájmu kteréhokoliv člena představenstva zůstávat ve funkci proti vůli členů. 
Z tohoto důvodu se představenstvo jednomyslně rozhodlo dát svoje funkce k dispozici a 
navrhlo na pořad schůze bod „Hlasování o důvěře představenstva“ 
 
Výsledek hlasování o důvěře: 
 
 
Pro 28, proti 0, zdržel se hlasování 0 

 
9) Usnesení a závěr 

 
Ing. Winkler přednesl následující usnesení: 

 

1. Členská schůze schvaluje účetní závěrku za období roku 2016 od 1.1.2016 do 
31.12.2016. 

2. Členská schůze schvaluje odměny členům orgánů bytového družstva v celkové výši 
60.000,- Kč. 

3. Členská schůze schvaluje proúčtování použití celého hospodářského výsledku za rok 
2016 - zisku po zdanění ve výši 105.133,74 Kč takto:  
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ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let, účet č. 428, ve výši 105.133,74 Kč 
4. Členská schůze schvaluje odpuštění poplatků z prodlení z uhrazených dluhů za nájem a 

služby spojené s užíváním bytu panu A. Kučerovi v plné výši. 
5. Členská schůze schvaluje investici do dětského pískoviště v limitní hodnotě 20 tisíc Kč 

a pořízení druhé lavičky ke každému vchodu. 

 
O přijetí tohoto usnesení nechal Ing. Winkler hlasovat s následujícím výsledkem: 

Pro 28, proti 0, zdržel se hlasování 0 
 

Ing. Tomáš Honc      Ing. Lukáš Winkler 
  


