
VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA BD K OBDRŽENÝM STÍŽNOSTEM A PŘIPOMÍNKÁM K ZÁPISU Z 

NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BD ZE DNE 8.8.2018 

Tímto soupisem bodů by se Představenstvo BD rádo vyjádřilo k obdrženým stížnostem na zápis 

z náhradní členské schůze BD ze dne 8.8.2018, obdrženým jmenovitě od paní Sokolovské, paní 

Sadílkové, paní El Hadj, pana Patočky, paní Bulawové a paní Heroldové.  

1. Používání mikrofonu v rámci členských schůzí BD 

Mikrofony jsou nabízeny v rámci pronájmu sálu, který se na schůze pronajímá. Pokud bude 

schůze v jiném prostoru, který nebude nabízet ozvučení, bude mít představenstvo k dispozici 

mikrofony a reproduktor, které vlastní. Bohužel tyto mikrofony nejsou tak výkonné, jako 

mikrofony, které nám poskytl pronajímatel prostor pro letní členskou schůzi, tak bylo rozumnější 

použití mikrofonu s ozvučením v rámci pronájmu sálu. 

2. Záznam z náhradní  členské schůze ze dne 8.8.2018 byl kompletně nahrán na mobilní telefon 

pana Žabky, celý záznam je uložen v počítači v kanceláři BD, kompletní délka záznamu trvá déle 

než 3 hodiny. 

3. Přítomnost pí auditorky na náhradní členské schůzi 8.8.2018 nebyla nutná a ani nevyplývá ze 

zákona. Smlouva pí auditorce končila ke dni  30.6.2018, což bylo před termínem schůze. Paní 

auditorka účetní závěrku schválila a znění její zprávy bylo doslovně přečteno panem Svojtkou, což 

sama paní auditorka doporučila.  

4. Kompletní zpráva o hospodaření byla do zápisu z členské schůze dána jako příloha, na schůzi 

zaznělo z úst pana Kalaše pouze stručný výtah, což zde zmínil i s tím, že kompletní zpráva bude 

součástí zápisu. Př. BD nerozumí tomu, proč někomu vadí kompletní zpráva o hospodaření.   

5. Sanace základů – Postup výkopu byl z technického hlediska v pořádku a problém s opakovaným 

zatečením vody byl jednoznačně identifikován. Celý tento bod považuje představenstvo BD jako 

jednoznačnou snahu zdiskreditovat práci představenstva. Představenstvo BD se ohrazuje vůči 

tvrzení, že postup, který Př. BD prezentovalo, je špatný. Tento postup je naprosto v pořádku a byl 

konzultován se stavebními odborníky z více firem. 

6. Pan Šorm a členská schůze 13.6. - Co se týká špatně svolané členské schůze, tento bod bude 

v zápisu změněn. Podotýkáme, že jsme nikoho z ničeho neobvinili, jen byl pan Šorm KK SVTC7 

požádán, aby podal vysvětlení, proč neinformoval představenstvo o tomto problému dříve, než 

v den schůze, tedy 13.6.  

7. Dopis od paní Bulawové - Dopis nebyl zaslán BD na email ani před, ani po skončení schůze od 

paní Bulawové. Dopis byl zaslán pouze paní Sokolovské emailem. Dopis nebyl ručně podepsán ani 

v něm nezaznělo, že si paní Bulawová přeje, aby byl součástí zápisu. Z těchto důvodů součástí 

zápisu není.  

8. Informace k převodu bytu paní El Hadj bude v zápise změněna. 

9. Informace  k ÚZ. Chyby v počtu členů BD v příloze k ÚZ. Této chyby si nikdo nevšiml a nikdo na ni 

neupozornil. Nicméně chyba není zásadní a v žádném případě neovlivňuje ÚZ, ani chod BD. 

Účetní závěrka byla právoplatně schválena členskou schůzí.  



10. Všeobecně platí, že body jako „Diskuze a různé“ se do zápisu uvádějí velice stručně. V zákoně ani 

ve stanovách BD není uvedeno, že zde body z diskuse musí být. Ve stanovách je uvedeno v bodě 

5.2.13.4., že součástí zápisu budou nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich 

zaprotokolování. V zápise je mnoho bodů z diskuse uvedeno, i když nikdo z diskutujících o 

zaprotokolování nepožádal.  

Představenstvo BD by závěrem rádo vyjádřilo politování a své znechucení nad snahou určitého 

okruhu lidí členy představenstva zdiskreditovat, poškodit je, znevážit jejich práci a znepříjemnit jim 

výkon funkce. V roce 2018 př. BD věnovalo stabilizaci fungování obou subjektů (BDTC7 i SVTC7), 

opravdu veliký kus dobré práce a proto nás toto chování velice mrzí.  


