






Připomínka k zápisu z členské schůze 8.8.2018 

 

Diskuse: 

 

Vznáším tímto připomínku v Zápisu z členské schůze k mému vystoupení v diskusi - má připomínka 

byla směřována k zdlouhavému průběhu přepisu mého bytu do OV, který byl jednoznačně  způsoben 

jmenovitě panem Kalašem. Nikoliv tehdejším vedením.  Podrobně jsem uvedla, jak celý proces 

probíhal a kdo za to mohl. Zmínka v Zápisu je naprosto zavádějící, paní Sokolovské jsem naopak 

poděkovala, že to se mnou  dotáhla do konce a měla trpělivost a ochotu, i přes konec svého 

funkčního období, mi pomoci. 

Žádám tedy uvést pravdivě do Zápisu. 

Děkuji. 

Jitka Eben El Hadj 

Č. pop. 1776 

 

Praha 1.9.2018 





Vážení členové  představenstva BDTC7,  

 

 jsem velice rozhořčena nad Zápisem z náhradní členské schůze, který jste zveřejnili na webových 
stránkách bytového družstva. Jedná se o zápis z členské schůze konané dne 8.8.2018. 

Podávám protest a žádám o opravu zápisu podle hlasového záznamu! Níže uvádím skutečnosti, které 

byly do zápisu členské schůze zaznamenány chybně, nebo neúplně a nebo vůbec.  

 

 

1.) Moje vyjádření a přečtení dopisu pana Šorma: 

 Hned v úvodu -  ještě než jsem přečetla dopis pana Šorma, jsem uváděla toto:  

Pan Šorm není odpovědný za zmařenou členskou schůzi, odpovědný za zmařenou 

členskou schůzi je statutární orgán bytového družstva. Toto panu Šormovi do emailu 

potvrdila i kontrolní komise BD“. Žádám, aby bylo moje vyjádření zaznamenáno do 

zápisu členské schůze dle hlasového záznamu!!! Mluvila jsem zřetelně do mikrofonu a 

stála jsem přímo před vámi, tak nevím, proč jste to vypustili.  

 Dále jsem četla dopis pana Šorma. U vyjádření pana Šorma hned v úvodu prvního odstavce u 

bodu číslo 10 – jsou naprosto zavádějící informace, které pan Šorm v dopisu vůbec nepíše a 

které jsem vůbec nečetla! Žádám, aby nebyl uváděn žádný komentář, který na členské 
schůzi k dopisu, který jsem přečetla, nezazněl, ale byl uveden jen odkaz na text dopisu 
v příloze.  

2.) Po přečtení dopisu pana Šorma jsem podávala moje vyjádření za člena KK a za člena bytového 
družstva: 

Vyjádřila jsem nespokojenost s vedením družstva a žádám, aby to bylo zveřejněno podle záznamu.  A 
upozornila na některé body: 

 Předání agendy mezi současným a bývalým představenstvem. KK požadovala do 31.3.2018. 
Podklady předala pouze paní Sokolovská za přítomnosti KK. Pan Kalaš a pan Mikát nic dodnes 
nepředali. Viz zápis číslo 1,2,a 5. Za 5 měsíců nesplnili. Žádám o zveřejnění podle záznamu.  
 

 Podklady k vyúčtování zálohových plateb za energie a služby – KK chtěla zkontrolovat 
vyúčtování zálohových plateb a vyzývala Př. BD, aby dodalo vyúčtování do 30.3.2018 – viz 
zápis číslo 2 a 3. Nebylo dodáno ani do 19.4, nemohli jsme zkontrolovat. Žádám o zveřejnění 
podle záznamu.   

 

 Evidence čipů – Žádali jsme o doložení evidence čipů. Ptala jsem se na to, proč se s jedním 
čipem dostaneme do všech vchodů – nebylo mi odpovězeno. Žádám o zveřejnění podle 
záznamu. 

 Zápůjčka – není splácena! A vše co jsem u zápůjčky četla. Žádám o zveřejnění podle 
záznamu. 

 
 



3.) Další připomínky k zápisu, které žádám doplnit podle hlasového záznamu.  
 

 Uvedli jste neúplné vyjádření paní Jitky Eben El Hadj.  Paní se vyjádřila kriticky k převodu 
svého bytu, protože pan Kalaš nepředal potřebné dokumenty k převodu bytu a opakovaně 
s paní nekomunikoval. Musela kontaktovat paní Sokolovskou, která jí pomohla.  Říkala, že 
panu Kalašovi po této skutečnosti nedůvěřuje. Žádám o zveřejnění podle záznamu.  

 

 V bodě programu členské schůze Sanace domů z důvodu zatékání vody…. Zde jsou uvedené 
jen částečné informace, o kterých se vyjadřovala paní Sokolovská. Chybí fotodokumentace, 
kterou paní Sokolovská ukazovala a chybí její vyjádření o nepřijatelnosti postupu 
představenstva! Žádám o zveřejnění podle záznamu.  

 

 

 Chybí dopis manželů Bulawových. Zazněl na schůzi, proč jste ho neuvedli v zápise a proč tam 
není v příloze? Dopis podepsaný byl, viděla jsem jej na jednání KK, váš argument neobstojí. 
Paní Bulawová žádala opakovaně e-mailem o zařazení jejich dopisu do Zápisu z členské 
schůze. Žádám o zveřejnění podle záznamu.  
 

 Dále chybí diskuze ohledně rezignace pana Kalaše. Paní Hřebejková z domu 1775 se ptala, 
kdy pan Kalaš odstoupí a stejně tak se na to ptal i pan Hnilica. Odpověď pana Kalaše není 
zaznamenána. Žádám o zveřejnění podle záznamu.  

 

 Dále chybí diskuze ohledně nepředaných plných mocí ke skartaci právní kanceláří, od pana 
Kalaše a nedodržení , toho co pan Kalaš přislíbil na společném jednání nově zvolených orgánů 
dne 11.12.2017 za přítomnosti paní právničky.  Žádám o zveřejnění podle záznamu.  

Z jakého důvodu jste toto vše ze Zápisu vypustili? Žádám o doplnění všeho, co jsem uvedla, dle 
hlasového záznamu. Pokud tak neučiníte, předložím toto vaše počínání k projednání na jednání KK 
– jako cílenou manipulaci se Zápisem z náhradní členské schůze ze dne 8.8.2018.  

 

Eliška Sadílková 

 



PŘIPOMÍNKY  k zápisu z členské schůze 8. 8. 2018 

 Schválení  Účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2017  
V Příloze účetní závěrky je chyba:  
 
Výňatek z Přílohy ÚZ – 1.strana 
Účetní období:   kalendářní rok 
Rozvahový den:   31.12.2017 
Způsob zpracování:   účetnictví je vedeno u správce 
Úschova účetních dokladů:  u daňového subjektu 
Základní členský vklad:  1.500 Kč 
Základní kapitál zapisovaný:  55.000 Kč 
Členská základna:   145 členů = CHYBA - k 31.12.2017 – mělo BD už 148 členů BD!!! 
 

Způsob účtování: – výnosy družstva tvoří smluvní nájemné od nečlenů družstva – (9 jednotek)=CHYBA   
k 31.12.2017 mělo BD pouze (6 nájemních jednotek) 
 

=================================== 

 Zpráva auditora  k UZ 2017 –  
Zde jsem se 3x  dotazovala proč nebyla pozvaná na členskou schůzi pí auditorka - uvedla jsem, že je to 
poprvé za 9,5 roku, co s námi pí auditorka spolupracuje,   
a) pí Čížková odpověděla že má pí auditorka dovolenou , pak že se tak domluvili - ani jedno není pravda 
b) namítla jsem že dovolenou nemá, že jsem s ní 8.8.2018 mluvila, čekala na zaslání pozvánky, ale nikdo  

jí na čl. schůzi nepozval !!! 
c) v Zápise  z čl. schůze je odůvodnění  že pí auditorka  nebyla přítomna proto, že jí skončila s BD smlouva k 

30.6.2018 -  TATO INFORMACE NA ČLENSKÉ SCHŮZI VŮBEC NEZAZANĚLA  Žádám aby informace k  
tomuto bodu byla zpracovaná podle zvukového záznamu ze schůze.     

 

=================================== 
 

 Zpráva o hospodaření za rok 2017 (1. 1. 2017 - 31. 12. 2017) – 
Zpráva o hospodaření, která je zveřejněna v Zápise u členské schůze neodpovídá Zprávě o hospodaření 
představené na členské schůzi BD.  Žádám, aby byla v Zápise zveřejněna Zpráva o hospodaření  v přesné 
podobě, jak byla přednesena na Členské schůzi panem Kalašem, kde ve Zprávě uvedl celkem 4 číselné 
ukazatele.  
 

Ve Zprávě o hopodaření BD za 2017 je CHYBA - špatně uveden údaj u nesplacených členských vkladů – 
zůstatek hypotéky k 31.12.2017: je uveden špatně 7.850 000,-Kč  - skutečnost podle ÚZ  –7.655.869,56 Kč !!!  
 
 

 ========================================= 
 

 Sanace domů z důvodu zatékání pod plášť budovy  
V tomto bodě, chybí nejdůležitější část mého diskusního příspěvku, ve kterém jsem uvedla, že zvolený a 
představený postup výboru/představenstva je z hlediska Odborného postupu přípravy Sanace NEPŘIJATELNÝ a 
m§že vést následně k velkým problémům.Není možné, aby na základě jednoho výkopu byl připravován projekt 
sanace základů našich domů. Žádám, aby byl můj příspěvek včetně zaslané fotodokumentace zveřejněn, tak 
jak jsem jej přednesla, na členské schůzi 8.8.2018 a byly k Zápisu připojeny podklady, které jsem zasílala k 
Zápisu z členské schůze ze dne 8.8.2018  v  emailu ze dne 29.8.2018   
 

=================================== 
 



 

 Diskuse a různé  - 1 
 

Zde jsem na žádost manželů Bulawových přednesla dopis určený členské Schůzi konané dne 8.8.2018. a který 

jsem rovněž zasílala jako podklad – přílohu k zápisu z členské schůze emailem dne 29.8.2018 - email níže 

přiložen - odeslán na tyto mailové adresy: (  bdtc7@seznam.cz <bdtc7@seznam.cz>, kkbdtc7@seznam.cz,   

Svojtka Jan <svojtka_jan@volny.cz>) 

 Sdělení, které je uvedeno v Zápise, že tento dopis nebyl podepsán - NENÍ PRAVDIVÉ – manželé Bulawovi své 
vyjádření zaslali e-mailem a e-mail je podepsaný. Dále uvádím, že paní Bulawová, byla rozčílena, když četla 
odůvodnění uvedené v Zápisu z členské schůze z 8.8.2018 a opětovně zasílala na mail BD i KK s informací, že  
na zveřejnění dopisu manželé Bulawovi trvají. Zapisovatel,  ověřovatel ani jiný orgán BD, nemůže rozhodovat  
o tom, který příspěvek bude či nebude v zápise zveřejněn, pokud přispívatel požádá, aby se jeho příspěvek 
stal součástí zápisu - TOTO ZARUČUJE ZÁKON. Žádám, aby byl dopis manželů Bulawových zveřejněn v Zápisu 
z členské schůze ze  dne 8.8.2018.  
 
=================================================================================== 
 

Dne 29 Aug 2018 15:16:19 +0200 jsem posílala na e-mail BD i KK své požadavky o zařazení do zápisu             

- v zápise do dnešního dne neproběhla žádná změna.  
 

Předmět:  Podlkady k Zápisu z čl.schůze 8.8.2018  

Datum:  Wed, 29 Aug 2018 15:16:19 +0200 

Od:  Sokolovska - ALP Consulting <sokolovska@alpconsulting.cz> 

Komu:  bdtc7@seznam.cz <bdtc7@seznam.cz>, kkbdtc7@seznam.cz 

Kopie:  Svojtka Jan <svojtka_jan@volny.cz> 

 

Dobrý den, 
v příloze posílám podklady k mým příspěvkům na čl. schůzi 8.8.2018  a ke zveřejnění v Zápise z členské schůze 
BDTC7 ze dne 8.8.2018.    
 

S přátelským pozdravem 
Mária Sokolovská 
 

=============================================================================== 
 

Dále uvádím k přílohám, které se staly součástí Zápisu z členské schůze z 8.8.2018 že: 
 

 Součástí zápisu můžou být jen podklady přednesené na členské schůzi v přesném znění – nikoli následně 
upravované a "vylepšované" příspěvky členů vedení BD !!! 
 

 Součástí zápisu v žádném případě nemůžou být příspěvky, které na Členské schůzi vůbec nezazněli jako je 
tomu v případě rozsáhlé Zprávy o hospodaření uveřejněné  Za Zprávami o činnosti KK. Žádám, aby tato 
Zpráva o hospodaření byla z příloh odstraněna jak v elektronické, tak v tištěné podobě - nebyla na členské 
schůzi prezentovaná, ani nebyla zveřejněna před konáním členské schůze na webu BD. 

 

Zde - výňatek ze STANOV BD. 
5.2. Členská schůze 
5.2.13. Svolavatel pořídí o průběhu jednání členské schůze zápis, který musí obsahovat:  

5.2.13.1. datum a místo konání schůze,  
5.2.13.2. přijatá usnesení,  
5.2.13.3. výsledky hlasování,  
5.2.13.4. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.  

Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných,pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.  
 

==================================================================== 



 

 Diskuse a různé - 2 
 

Dopis  p. Šorma - zde jsou uvedeny v úvodu zcela zavádějící informace, které pan Šorm v dopisu vůbec 
 nezmiňuje a které pí Sadílková nečetla, ani nezmínila. Vyjadřovat názory zpracovatele Zápisu,  
 které na čl.schůzi nezazaněly je nepřípustné.  
 Opakovaná snaha o diskreditaci pana Šorma je donebevolající.  
 – Žádám, aby  informace byla zpracovaná podle zvukového záznamu z členské schůze.  
 
Příspěvek  paní Jitky Eben - 1776 je zcela zmanipulovaný - paní Eben se vyjádřila velmi kriticky k zdlouhavému 
 převodu jejího bytu do osobního vlastnictví, který zapříčinil pan Kalaš. A poděkovala mi za vsřícný 
 přístup - ŽÁDÁM  UVÉST podle záznamu z členské schůze   
 
p. Patočka - 1774 jeho příspěvek není uveden vůbec - žádal aby p.Žabka neprodleně kontaktoval firmu, která 
 vytvořila a nedkončila výkop - tzv. Sondu u domu 1775 a aby členové vedení BD/SV zajistili obratem 
 nápravu současného stavu, který poškozuje domy. ŽÁDÁM  UVÉST podle záznamu z členské schůze 
 
paní Hřebejková -1775 -  její dotaz není uveden vůbec - ŽÁDÁM  UVÉST podle záznamu z členské schůze. 
 
Plné moce - I tato informace je zpracovaná tendenčně,tak aby mne poškodila, Žádám, aby informace byla  
 zpracovaná podle zvukového záznamu z náhradní členské schůze!!!.     
 

M.Sokolovská  


