
Zápis z jednání představenstva BDTC7 8/2018 

konaného dne 30. 7. 2018 od 18.00 do 19.30 hod v kanceláři BD 
 

Přítomní  

za výbor BDTC7:  Žabka, Kalaš, Čížková 

za kontrolní komisi BDTC7:  Svojtka 

  

 

Program: 

1) Převod prostředků z fondu oprav do fondu oprav SVTC7: 

a. Přesun prostředků za prodej 3 členských podílů v r. 2016 do zálohových plateb 
družstevníků na údržbu domu (fondu oprav). Došlo k navýšení závazků BD vůči 
družstevníkům, snížil se vlastní majetek družstva. 

i. Převod byl schválen členskou schůzí, dle názoru právní kanceláře a paní 
auditorky je tento postup v pořádku. 

b. Snížení o ztrátu z minulých let 

i. Částka zálohových plateb družstevníků na „fond oprav“ bude muset být 
ponížena o ztrátu z minulých let. 

c. Schválení převodu na členské schůzi 

i. Finální převod prostředků bude muset být schválen členskou schůzí 
bytového družstva. 

d. Žádáme o vyjádření KK BDTC7: 

i. Představenstvo BDTC7 žádá o vyjádření KK BDTC7, zda souhlasí 
s převodem prostředků zálohových plateb družstevníků do „fondu oprav“ 
SVTC7 při splnění výše uvedených podmínek. 

2) Vypořádání plateb vlastníků na účet BDTC7 z ledna 2018 

a. Urgence správce domu p. Žabkou v květnu 2018, červnu 2018. P. Svojtka 
urgoval v červenci 2018. 

b. P. Svojtka zaurguje vypořádání znovu.  

3) Smlouvy o převodu bytů do OV 

a. 9 členů BD, kteří požádali o převod má již připraveny smlouvy. V. Kalaš je předá 
družstevníkům ke kontrole a připomínkám. 

 
4) Požadavky KK BDTC7 k představenstvu: 
  

a. KK žádala o včasné předávání harmonogramu a programu jednání př. BD 
a. Představenstvo BDTC7 vyvěšuje pravidelně na nástěnce v domě své úřední 

hodiny. V tyto úřední hodiny probíhá i jednání představenstva BDTC7, pokud je 
to třeba. Je žádoucí, aby se zástupce KK účastnil těchto úředních hodin, 
popřípadě jednání představenstva. 

b. Protokol o likvidaci plných mocí od pana Kalaše (žádali jsme již v zápise č. 2)  - Stále 
nesplněno. 

a. Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální spor mezi dvěma členy v rámci 
minulého představenstva, není možné z pozice současného představenstva toto 
jakkoliv ovlivnit. Nicméně pan Kalaš přislíbil, že dodá čestné prohlášení o 
likvidaci těchto plných mocí. 

c. Instalace zámků na nádoby na tuhý komunální odpad  - Stále nesplněno 



a. Věc nespadá do gesce představenstva BD, ale výboru SVTC7.  
b. Vyjádření výboru SVTC7 k odstranění zámků:  

 
„V době, kdy bylo rozhodnuto o odstranění zámků z kontejnerů, jsme obdrželi 
stížnosti lidí, kteří si stěžovali na nepořádek kolem kontejnerů způsobený 
neukázněnými spoluobčany, kteří dělají nepořádek nejen kolem kontejnerů 
samotných, protože jsou líní si přidělat klíč navíc nebo si ho vzít, když jdou s 
odpadem. 
 
Od chvíle, kdy byly zámky z nádob odstraněny, naopak klesl nepořádek kolem 
popelnic, tříděný odpad zase nabyl svého smyslu a nic zde naopak nesmrdí a 
situace se celkově zlepšila.  
 
Do kontejnerů se bezdomovci dostávali i v době, kdy byly zamčené, protože jsou 
klíče pro celou Prahu stejné a všichni bezdomovci si tyto klíče již dávno opatřili.  
 
Navíc se směsný odpad začal objevovat i uvnitř a kolem kontejnerů na tříděný 
odpad, které tímto naprosto postrádají smysl. (upozorňuji, že se za vyhazování 
směsného odpadu do tříděných kontejnerů platí velké pokuty) 
 
Vše výše popsané tedy hovoří ve prospěch nechat kontejnery odemčené.“ 

 
d. Předání kompletní agendy BD mezi oběma představenstvy – Stále nesplněno 

a. není předaná ekonomická agenda, (účetní doklady a závěrky) 
i. Vyjádření výboru: Vyzveme kolegy z předchozího představenstva 

k předání. 
b. chybí přehled soudních sporů, 

i. Vyjádření výboru: Toto má k dispozici paní advokátka Průchová, která 
veškeré soudní spory včetně podkladů spravuje a má k nim patrně více 
informací, než členové představenstva. 

c. není protokol o předání pokladny.  
i. Vyjádření výboru: Pokladna byla předána včetně předávacího protokolu. 

d. nejsou vyřešeny mimořádné odměny za druhý půlrok rok 2016 a 2017 
odsouhlasené členskými schůzemi  

i. Vyjádření výboru: Bod na jednání členské schůze, předchozí členové 
představenstva se nedohodli na rozdělení. Lze konstatovat, že praxe 
rozdělování odměn byla v rozporu s právními předpisy. 

e. nedokončené opravárenské a montážní práce objednané BD v roce 2017 

(rekonstrukce sklepů a bytů)   
i. Vyjádření výboru: Proběhne vypořádání mezi SVTC7 a BDTC7, 

samozřejmě jen v případě úprav společných prostor.  Vypořádání 
proběhne formou fakturace. 

f. předání dokladů pány Kalašem a Mikátem (dům 1772, 1775, 1776 ) 
i. Vyjádření výboru: Kolegové budou vyzváni znovu k nápravě. Pan Kalaš již 

předání přislíbil. 
g. předání agendy správy domů mezi BD a SVJ  

i. Vyjádření výboru: Byly převedeny veškeré dodavatelské smlouvy, které 
mělo na BDTC7. Správa domu jako takového byla převedena pomocí 
správce Vaše domy s.r.o., které vede veškerou ekonomicky-
administrativní agendu týkající se právy domů. 

 



e. GDPR -jak je řešena problematika nakládání s osobními údaji  v BD –nemáme na mysli 
LETÁČEK  který, řeší osobní podklady zpracovávané VD - Stále nesplněno 

a. Vyjádření výboru: Osobní data družstevníků BDTC7 jsou uložena v archivu 
BDTC7, který je uzamčen a mají k němu přístup pouze členové představenstva. 
Dále s nimi pracuje představenstvo a osobní data jsou uložena v archivu BDTC7.  

b. Zmocněnec? 
f. Vyúčtování RD Legal. Žádáme představenstvo o poskytnutí zpracování přehledu 

kompetencí KK fakturované RD Legal vypracované v březnu 2018 –viz rozpis prací pro 
fakturaci BD - viz bod č. 6 v Zápisu č. 3. 

a. Vyjádření výboru: Na email KK BDTC7 bylo přeposláno poskytnutí zpracování 
přehledu kompetencí KK, které bylo reakcí na emailový dotaz členky KK BDTC7 
paní Matuškové pro paní právničku ohledně kompetencí kontrolních orgánů.  

g. Náprava vkladového výmazu zástavního práva k bytu –viz bod č. 7 v Zápisu č. 3. 
a. Vyjádření výboru: Představenstvo BD nechalo zpracovat advokátní kanceláří 

nápravu vkladového výmazu z důvodu nutnosti urychlení procesu převodu bytu 
rodiny Švejcarových. Ty měli na úhradu členského vkladu bankovní úvěr a museli 
do daného data dodat bance podklady dle smlouvy. Pokud by se tak nestalo, 
hrozilo paní Švejcarové vypovězení smlouvy včetně vysokých penále. 

h. KK dostala podnět ke kontrole seznamu členů BD, zda obsahuje aktuální adresy a jakým 
způsobem jsou jim doručovány pozvánky. Žádali jsme, aby byla provedena kontrola a 
její výsledy předány KK do 27.6.2018.  Stále nesplněno. Žádáme o dodání těchto 
podkladů do nejbližší členské schůze. 

a. Vyjádření výboru: Necháme exportovat správce. Dosavadní praxe v BDTC7 byla 
taková, že se pozvánky pouze rozesílali emailem, rozdávali do schránek a 
vyvěšovali v domě, v čemž současné představenstvo pokračovalo. Členům BD, 
kteří projeví zájem dostávat pozvánku poštou bude tedy nově zasílána poštou. 
Povede to však k významnému zvýšení administrativních nákladů BDTC7. 

i. KK požadovala zajištění zprovoznění internetu a wi-fi v prostorách kanceláře BD –stále 
nesplněno. 

a. Vyjádření výboru: Bude kontaktována poskytující firma, aby sjednala nápravu. 
 

j. Zmařená členská schůze dne 13.6.2018 –náklady na konání členské schůze. KK 

požadovala dodání chybějících dokladů do termínu 27.6.2018, aby mohla KK členské 

schůzi dne 29.6.2018 podat zprávu, jak KK vyřešila podnět. Doklady dodány nebyly, ale 

v průběhu července byly dodavatelské faktury doručené Př. BD. Žádáme Př. BD, aby s 

výší nákladů seznámilo členskou schůzi dne 8.8.2018. 

a. Vyjádření výboru: Zde představenstvo BDTC7 připomíná, že členská schůze byla 
ukončena z důvodu odchodu některých členů BD, čímž se stala schůze 
neusnášeníschopnou. Pozdní rozeslání pozvánek o jeden den nemělo na 
ukončení schůze vliv. Nutno připomenout, že dosavadní praxe v BD byla taková, 
že se nesledoval počet odchozích členů ze schůze, čímž nebylo zajištěno, že je 
schůze usnášeníschopná a mohlo tak snadno docházet k porušení zákona. 
Ověřoval se pouze počet členů na začátku schůze. Tato praxe byla změněna tak, 
aby odpovídala právním předpisům ČR. Faktury budou přeposlány KK na email. 

 
k. Na základě další připomínky člena bytového družstva ze dne 17.6.2018 opakovaně 

žádáme o vyřešení podnětu, který citujeme:„Žádám, aby na všechna příští jednání byly 

použity mikrofony a zvukový záznam, který se bude archivovat jako dříve pro možnou 

kontrolu“ 



a. Vyjádření výboru: Ano, každá schůze se bude nahrávat stejně jako doposud. 
 

b) Zápůjčka 

• KK zjistila, že Zápůjčka je používána k úhradě i jiných nákladů než jsou uvedeny v příloze 
ke Smlouvě o zápůjčce. Což je v rozporu s ustanovením Smlouvy o zápůjčce, odstavce 1.2. 
Smlouvy. KK bude informovat o této skutečnosti nejbližší členskou schůzi. 

i. Vyjádření výboru: Zde si představenstvo dovolí zásadně nesouhlasit. Zápůjčkou bylo 
možno hradit v podstatě veškeré kategorie nákladů dle přílohy smlouvy.  

1. Bod 1.2: „Zápůjčka je Zapůjčitelem poskytnuta za účelem úhrady 
předpokládaných nákladů Vydlužitele za období od 1. ledna 2018 do 28. 
února 2018, kdy přehled předpokládaných nákladů Vydlužitele tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy (dále „Účel“). Bude-li chtít Vydlužitel použít část Zápůjčky 
na jiný než shora uvedený Účel, může tak učinit jen s předchozím písemným 
souhlasem Zapůjčitele“ 

2. Příloha obsahuje tyto kategorie nákladů:  

• odpad 

• elektřina 

• STA 

• teplo 

• TUV 

• úklid 

• vodné stočné 

• výtahy 

• servis a údržba 

• správa 

Veškeré náklady, které byly uhrazeny do těchto kategorií spadají. Jediné, co 
by do tohoto členění nespadalo, jsou investice. KK neuvedla, který náklad má 
na mysli, prosíme příště lépe specifikovat. Pokud má KK na mysli právní 
služby, jedná se o kategorii správa. 

5) Podnět představenstva pro KK BDTC7:  

a. Žádáme prověřit, zda kontrolní orgány BDTC7 řešili střet zájmů při výkonu funkce paní 
Sokolovské. Paní Sokolovská se účastnila a aktivně zasahovala do projednávání podpisu 
několika smluv se svými blízkými (konkrétně svými dvěma syny). Podle ZOK byla 
povinna o tomto střetu zájmů informovat KK a představenstvo BDTC7, tyto orgány jí 
mohli při podezření na střet zájmů omezit výkon mandátu při podpisu a projednání 
těchto smluv. 

b. Dále by představenstvo BDTC7 vědělo, kde měli členové BDTC7 možnost zjistit, že je 
možné se zapsat do pořadníku zájemců o pronájem družstevních bytů. Většině 
dotázaných členů BDTC7 nic takového známo nebylo. Navíc je krajně podezřelé, že v 
tomto pořadníku 2x vyhráli blízcí bývalé paní předsedkyně (synové), z nichž jednomu 
byl následně prodán členský podíl s právem k nájmu. Řešila toto bývalá KK? 
 

Zapsal: V. Žabka 

Ověřila: M. Čížková 


