
Zápis z 7. výroční schůze Bytového družstva Sv. Čecha 99 
Datum konání: 25. 1. 2018 od 17,00 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. Pozemky 

3. Výroční zpráva za r. 2017, účetní uzávěrka 

4. Stav fin. prostředků BD, úvěrových splátek 

5. Diskuze, závěr 

Průběh schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

Schůze byla zahájena v 17,00 hodin, řídící schůze byla jednomyslně zvolena Bronislava Bursáková, 

zapisovatelem byl jednomyslně zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila přítomné členy 

družstva s návrhem programu, který byl jednomyslně schválen. 

2. Pozemky 

Předsedkyně Bronislava Bursáková informovala členy družstva o dokončení převodu pozemků do 

osobního vlastnictví členů SVJ splácejících společný úvěr a na základě dotazů upozornila na jejich 

povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí nejpozději v lednu 2018 a podat přiznání k dani 

z nabytí nemovitých věcí. Toto přiznání je každý povinen podat nejpozději do konce třetího 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí 

proveden vklad. Výše daně činí 4 % ze 77 700 Kč, což je zaokrouhlená cena pozemků dle smlouvy 

o převodu pozemků, tedy daň by měla být 3 108 Kč. Dle členů družstva se výše daně v některých 

případech lišila. Převod pozemků dosud nebyl zcela ukončen u dvou členů družstva. 

3. Výroční zpráva za r. 2017, účetní uzávěrka 

Marek Polák seznámil přítomné členy družstva s Výroční zprávou za rok 2017 Bytového družstva 

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

i účetní uzávěrku za rok 2017. Přítomní členové družstva jednomyslně schválili Výroční zprávu za 

rok 2017 Bytového družstva Sv. Čecha 99 a účetní uzávěrku za rok 2017. 

4. Stav fin. prostředků BD, úvěrových splátek 

Se stavem finančních prostředků a jejich užitím seznámil členy družstva Marek Polák ve výroční 

zprávě za rok 2017. Družstvo převádí do roku 2018 prostředky ve výši 15 689,61 Kč. Výše 

nesplacené jistiny společného úvěru k 31. 12. 2017 činila 1 772 538,80 Kč. Účastníky úvěru je 

aktuálně 8 vlastníků bytových jednotek. 

5. Diskuze, závěr 

Předsedkyně Bronislava Bursáková poděkovala panu Polákovi a panu Ondruškovi za práci členů 

představenstva, paní Horákové s panem Soukupem za údržbu okolí domu. Po zodpovězení všech 

otázek členů družstva byla schůze ukončena v 17,30 hodin. 

 

 

 

Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


