
Zápis 

z členské schůze Bytového družstva Osadní 31 

pokračování 

 
Den konání členské schůze: 14. 9. 2016 od 17 h 

Místo konání: hotel Extol Inn - salonek 

Svolavatel:    Ing. Hana Kruisová (příloha č. 1) 

Přítomni:      dle prezenční listiny (příloha č. 2)  

 

 

Za prvé: Předsedkyně družstva H. Kruisová zahájila pokračování členské schůze v 17:10 hodin, 

přivítala přítomné členy družstva a hosty. Zájemci si mohou audio záznam schůze vyžádat u p. 

Karkoše. -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 

K okamžiku zahájení schůze je přítomno osobně 8 členů družstva a 3 členové družstva v zastoupení 

(příloha 3) z 11 členů družstva. Členská schůze je tedy usnášeníschopná, splněny jsou podmínky 

dvoutřetinové účasti členů na schůzi, počet hlasů pro hlasování je 6 ku 5. Bylo navrženo hlasování 

formou aklamace. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlasování: Navržená forma hlasování byla jednomyslně schválena. ---------------------------------- 

 

Za druhé: Téma schůze je výběrové řízení o prodeji bytu číslo 9. Informace k hospodaření družstva, 

k 14. 9. 2016 je na běžném účtu k dispozici 522 255,59 Kč, na spořicím účtu 371 957,04 Kč. ---- 

Družstevníci mají možnost nahlédnout v přestávkách do hospodaření družstva, a to s účetnictvím za 

měsíce 1 až 5/2016, účetními doklady za měsíce 6 až 9/2016. Info o přeplatku za vodu 21 000 Kč; 

proto může být zadáno účetní vyúčtování služeb za rok 2015 co nejdříve. ----------------------------- 

 

Za třetí: Představení nového člena družstva pana Jaroslava Martince a jeho dcery Jany Martincové, 

která má plnou moc ho na členských schůzích zastupovat. Členská přihláška byla předložena a 

poplatek 1000 Kč vložen na účet družstva. ------------------------------------------------------------------ 
 

Za čtvrté: Dotaz vznesený panem Václavíčkem. Pan Václavíček má připomínky k plné moci paní 

Pilátové ohledně její formulace (jedná se o generální plnou moc), která byla předložena při první části 

schůze realizované u notáře. Vzhledem ke schválení této plné moci zástupcem notářky, panem Mgr. M. 

Frouzem, je tato plná moc platná a sepsaný notářský zápis s touto plnou mocí je možný zaslat 

Městskému soudu k vložení do sbírky listin družstva. ---------------------------------------------------------- 

Předseda družstva má nárok na odměnu. Příprava členské schůze, příprava stanov a další spojené 

organizační záležitosti byly celkově vyčísleny na 41,5 hodin, částka 27.639 CZK (příloha 4). Členům 

družstva byla předložena kalkulace k prostudování v přestávkách. ----------------------------------------- 

 

Za páté: Představení zástupců realitních kanceláří, za Econreal pí Tiché a za RNK pí Minaříkové. 

Účastníci obdrželi postup výběrového řízení emailem. ---------------------------------------------------- 

Předsedkyně vznesla dotaz, kdo chce být členem výběrové komise pro prodej bytu číslo 9. Dobrovolně 

se přihlásili členové družstva pan Matlas, paní Charvátová a pan Václavíček. Jako předseda komise 

byl odsouhlasen členy komise pan Matlas. ----------------------------------------------------------------------- 

Hlasování: Jednomyslně odsouhlasena navržená výběrová komise. -------------------------------------- 

Pan Václavíček vznesl námitky ke třetímu bodu členské schůze konané 14. 9., a to ke způsobu určení 

výběrové komise. „Volba komise není uvedena v tématu jednání schůze. Nemá informaci, zda má nově 

složená komise na této schůzi rozhodnout jakoukoli změnu“. Byl vznesen dotaz, zda ostatní členové 

dostali organizační postup výběrového řízení při schůzi. Ostatní členové schůze odsouhlasili obdržení 

postupu i s určením výběrové komise a následném otevírání obálek a jejich formální kontroly. Proto 

bylo přistoupeno k jednání: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Zástupkyně realitních kanceláři předaly své nabídky v zalepených obálkách výběrové komisi. 

RNK 3 obálky a Econreal 7 obálek. ---------------------------------------------------------------------------- 



b) Předsedou výběrové komise panem Matlasem bylo navrženo otevření obálek a zhodnocení 

nabídek podle kritérií: 1. Nabídnutá cena za členská práva musí být vyšší než 3.100.000 CZK – 

hodnota kritéria max. 30 %. 2. Ochota zájemce o členství pracovat v představenstvu – hodnota 

kritéria max. 30 %. 3. Zájemce je občan ČR – Čech – hodnota kritéria max. 10 %. 4. Zájemce bude 

v bytě bydlet – hodnota kritéria max. 30 %. Je na výběrové komisi, aby určila pořadí otevírání obálek. 

Zástupci realitních kanceláří budou prezentovat své kandidáty a případně doplňující informace o nich. 

V případě, že všichni kandidáti splní všechna kritéria, dochází k losování. Připomínky k výběru 

potencionálního člena družstva vzneseny nebyly. ----------------------------------------------------------- 

Hlasování: Přednesený postup výběru zájemce byl jednomyslně odsouhlasen. --------------------------- 

c) Obálky byly zkontrolovány, celkově bylo předáno 10 obálek. Obálky byly otevřeny k prověření.  

Otázka předsedy výběrové komise pana Matlase, zda určená kritéria jsou opravdu splněna, byla 

zástupkyněmi realitní kanceláře potvrzena. ------------------------------------------------------------------ 

Výběrová komise sdělila, že pan Mendroch se zříká účasti na práci v představenstvu a byt má na 

investici, tímto byl tento kandidát vyřazen. Předseda výběrové (Matlas) komise navrhuje jako 

rozhodující kritérium cenu. Pan Václavíček nesouhlasí. -------------------------------------------------- 

Komise určila pořadí zájemců o podíl členských práv. Obálky s pořadím byly předány zástupkyním 

realitních kanceláří. První nabídku čte paní Minaříková, RNK. Paní Minaříková čte pouze jednu 

nabídku a další dvě nepřednáší. Výběrová komise s tímto souhlasí. ------------------------------------ 

Paní Tichá, Ekonreal: Celkem realizovala 28 prohlídek. 27 zájemců mělo vážný zájem. Důvod 

odmítnutí byla nemožnost hypotečního úvěru, z nich bylo vybráno 7 nabídek, jedna však byla pro 

nesplnění kritérií vyřazena (p. Mendroch). ---------------------------------------------------------------------- 

Dodatečný požadavek panem Václavíčkem: Uvádění předpokládaného počtu bydlících osob. --- 

Paní Sobotová žádala o potvrzení, že ze získaných finančních prostředků z prodeje členského podílu 

bude realizovaná výstava výtahu. Toto bylo členskou schůzí potvrzeno. ------------------------------ 

Informace o jednotlivých kandidátech byly zaznamenány do tabulky, která je součástí tohoto zápisu 

členské schůze jako příloha 5. --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Návrh: Vyjádření každého člena družstva ke svému favoritovi. Diskuse k návrhu: Cena není 

jediné kritérium pro výběr finálního zájemce. Paní Minaříková (RNK): Zohlednění všech kritérií, 

zároveň zohlednění dalších přínosů pro družstvo. Připomenutí p. Karkošem, že podnikání v realitách 

u zájemce je informace k uvážení o vyřazení z výběrového řízení. Návrh nebyl realizován a slovo bylo 

předáno výběrové komisi. Všichni zájemci o koupi členského podílu splňují požadovaná kritéria. Jsou 

vybrány 4 nabídky, které jsou nad 4 miliony, 1 nabídka s cenou 3.230 000 Kč vycházející ze zaujetí 

prezentací nabídkou rodiny Matějíčkových. Předseda výběrové komise navrhuje uvažovat jen nabídky, 

které jsou nad 4 miliony; s tím ostatní členové nesouhlasí a nabídka Matějíčkových je zařazena do 

užšího výběru. -------------------------------------------------------------- 

Paní Tichá žádá o uvedení do zápisu: Makléřka paní Minaříková zvýšila v době konání schůze 

nabídkovou cenu svých kandidátů s odůvodněním, že ukončila výběr k 31. 8. 2016. Pro paní Tichou 

nebyl stanoven finální termín 31. 8. 2016, což potvrdila pí. Kruisová a připomněla, že termín k 31. 8. 

2016 neměla stanoven ani paní Minaříková. --------------------------------------------------------------- 

 

Za šesté: Diskuse k výběru kandidátů ---------------------------------------------------------------------- 
1. Návrh vybrat přímo nejlepšího kandidáta na základě diskuse a v případě nevybrání finálního 

kandidáta dojde k losování. Bude vybrán určitý počet finálních zájemců k osobnímu jednání. 

Hlasování: Jednomyslně odsouhlaseno. 
2. Výběrová komise navrhla 5 finálních kandidátů (Radka Bacíková, Kateřina Sobotová, Eva 

Loulová, Martina Šmelová, Matějíčkovi). Pan Karkoš vznesl připomínku, že by měli být 4 kandidáti. 

Hlasování o počtu finálních kandidátů: Jednomyslně odsouhlaseno. --------------------------------- 

3. Budou hodnotit 5 vybraných kandidátů všichni členové družstva, anebo bude finální výrok na 

výběrové komisi? K odsouhlasení všemi členy družstva stačí nadpoloviční většina zúčastněných členů. 

Rozhodnutí: Bude hodnoceno všemi zúčastněnými členy družstva, výsledky vyhodnotí výběrová 

komise. Hlasování: Jednomyslně odsouhlaseno. ------------------------------------------------------------- 

4. Bude hodnoceno všech pět vybraných kandidátů členy družstva prostřednictvím škály 0-10 

Maximum hodnoty je 10. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlasování: 9 členů je pro, 1 člen (p. Matlas) je proti. ---------------------------------------------------------- 



5. Určení termínu pro schůzku s pěti vybranými kandidáty. Kandidáti mají možnost svou 

nabídku potvrdit či ve všech bodech upravit. Tato nabídka bude definitivní a vyhodnocena všemi 

zúčastněnými členy družstva prostřednictvím odsouhlasené škály 0-10. Forma je písemná (v obálce) 

s ústní prezentací nabídky s limitem 15 minut. Pokud nebudou do 30 dnů po přijetí vítězného 

kandidáta za člena družstva složeny finanční prostředky na jistotní účet, přijde na řadu kandidát 

v pořadí, druhý či třetí. Hlasování: Jednomyslně odsouhlaseno. --------------------------------------- 

6. Stanovení termínu pro schůzku s vybranými kandidáty dne 3. 10. 2016 v hotelu Extol Inn 

v salonku od 17,30 h. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hlasování o termínu: 3. 10. 2016 v 17:30 hodin. Jednomyslně odsouhlaseno. --------------------- 

7. Pozváni budou: Paní Loulová, paní Sobotová, paní Vacíková, paní Šmelová, rodina 

Matějíčkových. V případě, že někdo odmítne účast, nedojde k nahrazení kandidáta. Pořadí kandidátů: 

17:45 hodin: rodina Matějíčkových, 18:05 hodin: paní Vacíková, 18:25 hodin: paní Loulová, 18:45 

hodin: paní Sobotová, 19:05 hodin: paní Šmelová. ------------------------------------------------------- 

8. Shrnutí: Hlasování a další postup pro výběr nového člena družstva jsou vyřešeny. ------------ 

 

Za sedmé: Různé. Všichni byli seznámeni s účetními doklady a podklady o hospodaření družstva za 

první až osmý měsíc. Bod 2 pozvánky odst. 2 Přijetí výsledků hlasování oběžníků 1 a 2/2016 nebylo 

realizováno z důvodu jejich rozeslání a vložení na stránky družstva ve smyslu stanov. Bod 6 Návrhy 

kandidátů na předsedu družstva se odsouvají do budoucna, po přijetí nového člena. ----------------- 

1. Realizace pískoviště pro děti na dvoře. Hlasování: Jednomyslně schváleno. -------------- 

2. Návrh do budoucna: Nákup pingpongového stolu. ---------------------------------------------- 

3. Oprava seřízení elektrického zařízení u dveří do bytné části domu. Výsledek: Zajištění u firmy 

Next. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Revize a promazání oken. Výsledek: Objednání. -------------------------------------------------- 

5. Střecha byla zkontrolována a vyřešena výměnou vadných tašek. ----------------------------- 

6. Proplacení paní předsedkyni družstva částku 27.639 Kč za práci na přípravě členské schůze 

ke změně stanov, zajištění nabídky bytu č. 9 k převodu členských práv, výběrového řízení aj. 

Hlasování: 8 členů hlasovalo pro, 1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel hlasování (pí Kruisová).--- 

Částka by měla být vyplacena v nejbližším termínu po konzultaci s pí účetní (vybrána forma smlouvy), 

ne fakturace z důvodu navýšení o DPH – družstvo není plátcem DPH). ------------------------------- 

 

 

Členská schůze byla ukončena v 20:05 h. ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Zapsaly I. Balounová a J. Martincová dne 14. 9. 2016 a upravila dne 18. 9. 2016 H. Kruisová 

s konstatováním, že žádný z přítomných členů družstva nevznesl žádné další připomínky a nepožádal o 

jejich zaprotokolování. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

     Ing. Hana Kruisová      Ivana Balounová 

člen družstva člen družstva 

 

 

 

Přílohy: 

1. Pozvánka 

2. Prezenční listina 

3. Plná moc Rebaud, Funková, Zilayová, resp. Pilátová 

4. Kalkulace ceny za přípravu členské schůze u notáře a výběrové řízení 

5. Tabulka s hodnocením kandidátu VŘ 

 
Bytové družstvo Osadní 31, družstvo je zapsáno ve VR u Městského soudu v Praze, odd. Dr., vložka 4635, IČ 25792324 


