
Zápis z 5. výroční schůze Bytového družstva Sv. Čecha 99 
 

Datum konání: 22. 3. 2016 od 17,30 hodin 

Místo konání: místnost v suterénu bytového domu Sv. Čecha 99 A v Brně 

Přítomni: viz prezenční listina – schůze byla usnášeníschopná 

Řídící schůze: předsedkyně představenstva družstva Bronislava Bursáková 

 

Program schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

2. Zhodnocení a splnění plánu 2015 (byt č. 8) 

3. Pozemky (rozhodnutí zasedání ZMB z 2. 2. 2016) 

4. Výroční zpráva za r. 2015, účetní uzávěrka 

5. Stav úvěru a fin. prostředků BD 

6. Diskuze, závěr 

 

Průběh schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

Schůze byla zahájena v 17,30 hodin, řídící schůze byla zvolena Bronislava Bursáková, 

zapisovatelem byl zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila přítomné členy družstva s návrhem 

programu schůze, program byl schválen. 

 

2. Zhodnocení a splnění plánu 2015 (byt č. 8) 

Předsedkyně Bronislava Bursáková informovala členy družstva o ukončení pronájmu bytu č. 1954/8 

manželům Weissovým v březnu 2015, opravách společného majetku a prodeji bytu v červnu 2015. 

Ze získaných finančních prostředků ve výši 1,52 mil. Kč bylo uhrazeno odstupné a podíl družstva 

na společném úvěru ve výši 432 tis. Kč. Zbylá částka 900 tis. Kč byla využita na plánovanou 

opravu střechy. 

 

3. Pozemky (rozhodnutí zasedání ZMB z 2. 2. 2016) 

Bronislava Bursáková a Marek Polák seznámili členy družstva s okolnostmi, průběhem i výsledky 

mnoha jednání o prodeji zastavěných pozemků a přilehlých zahrad. Dle konečného rozhodnutí 

ZMB z 2. února 2016 jsou Bytovému družstvu Sv. Čecha 99 nabídnuty pozemky p.č. 3672 

zastavěná plocha o výměře 170m
2
, p.č. 3673 zastavěná plocha o výměře 163 m

2
, p.č. 3674 

zastavěná plocha o výměře 159 m
2
, p.č. 3675 zastavěná plocha o výměře 165 m

2
, p.č. 3680/5 

zahrada o výměře 73 m
2
, p.č. 3682/4 ostatní plocha o výměře 34 m

2
 a část pozemku p.č. 3680/4 

zahrada o výměře 282 m
2
. Celkem 1 046 m

2
 za 2 330 800 Kč při platbě před podpisem smlouvy. 

V případě odmítnutí by byl SVJ vyměřen nájem a to i za nezastavěné plochy a zpětně za dva roky. 

Představenstvo družstva navrhlo nabídku přijmout a na ceně za pozemky se podílet stejným dílem 

za každý byt, tj. částkou 77 693 Kč. V této souvislosti navrhlo představenstvo družstva schválit 

přijetí nových členů družstva za bytové jednotky, kde členství nepřešlo na nové majitele. O členství 

v družstvu požádala paní Zdeňka Kučerová, paní Pavla Rotterová, pan Jiří Kolouch a manželé 

Adamcovi. Členové družstva přijetí nových členů jednomyslně schválili. Následně členové družstva 

jednomyslně schválili kupní smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitým věcem týkající se výše 

uvedených pozemků a způsob úhrady kupní ceny. Každý člen družstva obdrží výzvu k úhradě 

dalšího členského vkladu ve výši 77 693 Kč. Členům, kteří již složili část prostředků při koupi bytu, 

bude vklad snížen o příslušnou částku včetně úroků. Představenstvo družstva požádalo členy o 

hledání všech možností uhrazení vkladu z vlastních prostředků. Předběžně již byly předjednány 

podmínky společného úvěru na úhradu nesplacených vkladů, což by však znamenalo dlouhodobé 

zastavení pozemků ve prospěch banky. Členové družstva se během bohaté diskuse vyjádřili 

k vlastním možnostem úhrady vkladu i ke společnému úvěru. Následně členové družstva schválili 

jednomyslně uzavření společného úvěru v případě, že nebude možné uhradit celou kupní ceny z 

členských vkladů a jiných zdrojů družstva a SVJ. 



4. Výroční zpráva za r. 2015, účetní uzávěrka 

Marek Polák seznámil přítomné členy družstva s Výroční zprávou za rok 2015 Bytového družstva 

Sv. Čecha 99. Jeden výtisk zprávy bude po schválení vyvěšen v každém vchodu. Součástí zprávy je 

i účetní uzávěrku za rok 2015. Přítomní členové družstva jednomyslně schválili Výroční zprávu za 

rok 2015 Bytového družstva Sv. Čecha 99 a účetní uzávěrku za rok 2015. 

 

5. Stav úvěru a fin. prostředků BD 

Se stavem finančních prostředků a se způsobem jejich vynaložení seznámil členy družstva Marek 

Polák v rámci zprávy o účetní uzávěrce za rok 2015. Družstvo převádí do roku 2016 prostředky ve 

výši 27 828,53 Kč. Předsedkyně Bronislava Bursáková informovala o výši nesplacené jistiny, která 

k 31. 12. 2014 činila 2 159 022,10 Kč. Účastníky úvěru je 9 vlastníků bytových jednotek. 

 

6. Diskuze a závěr 

Po zodpovězení všech otázek členů společenství byla schůze ukončena v 19,00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


