
Zápis 

z členské schůze Bytového družstva Osadní 31 

doplňující jednání ze 14. 9. 2016 

 
Den konání členské schůze: 3. 10. 2016 od 17:30 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 17:40 hodin, 

přivítala přítomné členy družstva a hosty. -------------------------- ---------------------------------------- 

K okamžiku zahájení schůze je přítomno osobně 6 členů družstva a 2 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 5 ku 3. Bylo navrženo hlasování 

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

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

V 18:00 se připojil pan Ing. Václavíček, družstvo se tedy sešlo v počtu 7 členů přítomno a 2 členové 

družstva v zastoupení. Hlasování je tedy 5 ku 4. ----------------------------------------------------------- 

 

Za druhé: Tématem schůze je pokračování výběrového řízení o prodeji bytu číslo 9. Zopakování 

postupu o průběhu a hodnocení při výběrovém řízení: „Předložená nabídka v obálkách 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.“ Citace ze zápisu členské schůze 14. 9. 2016. ------- 

Přijde 5 finálních kandidátů, kteří budou hodnoceni s aktuálními nabídkami, a to z hlediska 

stanovených kritérií (cena, práce v družstvu, české občanství/Čech a kandidát bude byt obývat, osobní 

poznání kandidátů). Řízení průběhu řízení a vyhodnocení bude realizovat výběrová komise, která je 

zastoupená dvěma členy, a to paní Charvátovou a panem Václavíčkem a tajemnicí výběrové komise sl. 

Martincovou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Členům družstva a zástupcům RK byly předány hodnotící tabulky s kritérii a maximálním počtem bodů 

pro jednotlivá kritéria, tj. 0 – 2 body (viz citace výše). --------------------------------------------------- 

 

Za třetí: Předáno bylo slovo paní Tichá z realitní kanceláře Econreal, s.r.o., která informovala 

přítomné o reakci k minulé členské schůzi. Realitní kancelář měla nalézt kandidáta pro koupi bytu 

číslo 9 a zprostředkovala 51 prohlídek a vždy se snažila postupovat ve prospěch zadavatele. S paní 

předsedkyní bylo dodatečně domluveno, že výběr finálního kandidáta bude pomocí výběrového řízení. 

Provize je vázaná na prodej bytu, což je standardní proces. Domnívá se tedy, že paní Minaříková 

nejedná v zájmu družstva, což je patrné z toho, že začala nabízet byt až po 14 dnech a byl nabízen za 

jinou cenu. Bylo sděleno, že paní Minaříková měla již jednoho kupce na prohlídku bytu (tento zájemce 

se ale nesplňoval podmínky zadané družstvem, pozn. Kruisová) před zadáním požadavku RK 

Econreal, s.r.o. Paní Minaříková odmítla jednu zájemkyni o byt měsíc před členskou chůzí s tím, že je 

již rozhodnuto o finálním kandidátovi. Lze se tedy domnívat, že se jednalo o nekalé jednání ze strany 

družstva a argumentováno bylo, že došlo k jednání v rozporu s oběžníkem 2/2016 družstva. Zároveň je 

v rozporu s oběžníkem družstva, když paní Minaříková zvedla nabídku kandidáta během zasedání 

družstva. Družstvo se tímto dopustilo jednání v rozporu s oběžníkem a Obchodním zákoníkem. --------- 

Konáním družstva tak vznikla a vzniká škoda realitní kanceláři zastoupené paní Tichou (Econreal, 

s.r.o.). V případě, že dojde k výběru kandidáta od paní Minaříkové, realitní kancelář Econreal může 

vyhodnotit tento výběr jako podvod a můžou být vymáhány škody jak ze strany realitní kanceláře, tak 

ze strany zájemců o byt. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Paní předsedkyně reagovala na toto sdělení tím, že se podmínky výběru schválené členy družstva 

v oběžníku 2/2016 se nezměnily, doplnil se pouze počet kritérií o osobní setkání a jednání se zájemci a 

stanovil se nejbližší nový termín členské schůze podle požadavků ZOK. K tomu se odvolává na zákon 



137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podle kterého se řídí toto výběrové řízení, a družstvo 

jednalo v souladu s tímto zákonem, kdy lze požadovat pro zúžený výběr kandidátů, kteří kritéria splnili 

stanovit doplňující požadavky. V případě, že realitní kancelář zastoupená paní Tichou bude chtít 

podat stížnost, je třeba ji předat v písemné formě. Jen tak na ni může družstvo odpovědně reagovat. --- 

 

Za čtvrté: Osobní prezentace finálních kandidátů. Paní Loulová se nezúčastní finálního kola výběru 

kandidátů, a to z důvodu přijetí jiné nabídky. ------------------------------------------------------------- 

Doplňující otázky kladené kandidátům (důvody pro výběr Holešovic, počet bydlících osob, horizont 

nastěhování do bytu, zkušenosti, vize aj.) jsou zahrnuty do níže uvedené tabulky. ----------------- 

Prezentace zájemce 1, od 18:05 do 18:20. Došlo k předání nabídky v uzavřené obálce. Základní 

prezentace podle zadaných kritérií. Nabídnutá cena je 3.930.000 CZK, což je finální částka, která by 

byla převedena družstvu. Nastěhování je odhadováno na jaře. Paní M. je na mateřské dovolené a má 

zkušenosti s činností v představenstvu. Pan M. je architekt, reálná pomoc při realizaci výtahu 

prostřednictvím svých kontaktů. ---------------------------------------------- 

Prezentace zájemce 2, od 18:25 do 18:35. Došlo k předání nabídky v uzavřené obálce. Nabídnutá 

cena je 4.070.000 CZK (je nutno odečíst 100.000 CZK jako provizi realitní kanceláři). Nastěhování je 

možné do 3 měsíců (mají rychlý zdroj pro rekonstrukci). Paní B vlastní malou realitní kancelář, pan P. 

je architekt a zakladatel Prazeleniny; byl by schopný pomoci při výstavbě výtahu. Pan P. otevřel téma 

realizace přístavby balkónů. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentace zájemce 3, od 18:40 do 18:50. Došlo k předání nabídky v uzavřené obálce. Nabídnutá 

cena je 4.125.000 CZK. Dům a byt vnímá jako bezpečné, v blízkosti bydlí bratr. Pracuje jako Brand 

Manager, zaměření na finance a Evropské granty. Ochota pracovat jako předsedkyně družstva. V bytě 

by bydleli dva, a to zájemce s přítelem. K nastěhování co nejdříve, zahájení rekonstrukce v nejbližší 

době po případné koupi. Do upozornění za ni mluvila matka. Vize nemá. --------------------------- 

Prezentace zájemce 4, od 18:50 do 19:00. Došlo k předání nabídky v uzavřené obálce. Nabídnutá 

cena je 4.150.000 CZK. Byt je vnímán z dlouhodobého hlediska. V bytě by bydleli dvě osoby, a to paní 

S. s přítelem. Povoláním právnička. K nastěhování do půl roku, ihned po dokončení rekonstrukce. Vize 

nemá. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Hodnotící tabulka kritérií zadaných RK pro výběrové řízení dne 3. 10. 2016 

 

        
Začátek 

prezen-

tace 

Zájemce o 

členství  

Nabídnutá 

cena (Kč)     

2 body 

Předsed-

nictví  

2 body 

Občan 

ČR/Čech        

2 body 

Bydlící v 

bytě  

2 body 

Osobní jednání  

2 body 

Rozdíl od 

nejvyšší 

nabídky 

18:05 1 3 930 000 
ano, 

zkušenosti 
ano 

ano, 

rodina 

návrhy pro rozvoj 

družstva, ano 

120 tis. 

Kč 

18:25 2 3 970 000 
ano, 

zkušenosti 
ano 

ano, 

rodina 

návrhy pro rozvoj 

družstva, ano 
80 tis. Kč 

18:05 EL 0,00          
4 050 

000,00 Kč 

18:40 3 4 025 000 
ano, bez 

zkušeností 
ano 

ano, 1-2 

osoby 

návrhy pro rozvoj 

družstva, ne 
25 tis. Kč 

18:45 4 4 050 000 
ano, bez 

zkušeností 
ano 

ano, 1 

osoba 

návrhy pro rozvoj 

družstva, ne 
0,00 Kč 

Pozn.:  

Tato tabulka je pouze kvalitativní hodnocení podle splnění či nesplnění kritéria z členské schůze 14. 9. 2016 a 

dnešní diskuze se zájemci. Podrobné kvantitativní vyhodnocení je opět součástí příloh tohoto zápisu. Přílohy 4 a 

5). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Za páté: Výsledky součtu bodů a výběr finálního kandidáta. -------------------------------------------- 



Součet bodů hlasování jednotlivých stávajících členů družstva za jednotlivé kandidáty je v následující 

tabulce:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Začátek 

prezentace 
Zájemce o členství  Vyhodnocení body 

18:05 1 84 

18:25 2 78 

18:05 EL 0 

18:40 3 68,5 

18:45 4 71,5 

 

Na základě součtu bodů přítomných a zastoupených členů družstva je jako finální kandidát 

vyhodnocena rodina Matějíčkových (přílohy 4,5, 6). Tito kandidáti splňují všech 5 kritérií zmíněných 

ve třetím bodě tohoto zápisu. Nabídnutá cena je 3.930.000 CZK, což je finální částka, která v případě 

dokončení koupě družstevního podílu a splnění podmínek koupě bude převedena družstvu. ------------- 

Hlasování: 

O nabytí členského podílu a právu k nájmu bytu číslo 9 a vítězi výběrového řízení, a to rodině 

Matějíčkových - jednomyslně odsouhlaseno, nikdo se nezdržel hlasování. --------------------------------- 

 

Družstevníci mají možnost během zpracování výsledků hodnocení nahlédnout do výpisů účtů za září 

2016. Sdělena informace, že vyúčtování spotřeby vody podle odečtů podružných vodoměrů je možné 

realizovat až za rok 2016, kdy již budou k dispozici spotřeby za tento rok. Za rok 2015 bude použita 

metodika počtu bydlících osob. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Za šesté: Prezentace výsledků výběrového řízení paní Tiché. ------------------------------------------ 

Paní předsedkyně opakuje kritéria pro výběr finálního kandidáta. Jsou prezentovány finální nabídnuté 

ceny a finální součet získaných bodů jednotlivých kandidátů. K jednotlivým kandidátům a jejich 

výsledku je připojen doplňující komentář. Výsledek výběrového řízení je sdělen paní Tiché, a to, že 

výherci výběrového řízení o nabytí členského podílu, práva k užívání bytu a uzavření nájemní smlouvy 

číslo 9 je rodina Matějíčkových. ------------------------------------------------------------------------------ 

K výsledku výběrového řízení se paní Tichá nevyjádřila. ------------------------------------------------ 

 

Členská schůze byla ukončena ve 20:20 h. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zapsaly I. Balounová a J. Martincová dne 3. 10. 2016 a upravila dne 5. 10. 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, Matlas 

4. Tabulky s hodnocením kandidátu VŘ v listinné podobě – 9 ks 

5. Nabídky kandidátů v listinné podobě – 4 ks 

6. Tabulky výpočtů v programu excel – pdf formát 

7. Oběžník 2/2016 a jeho vyhodnocení – pdf a listinný formát 
 

Bytové družstvo Osadní 31, družstvo je zapsáno ve VR u Městského soudu v Praze, odd. Dr., vložka 4635, IČ 25792423 


