
Zápis ze schůze družstva TC5 – Trávníčkova 1764 - 1766 
 
Konáno dne 26.září.2007 v jídelně ZŠ Trávníčkova 
 
 

1. Zvolení zapisovatele – návrh paní Lhotská – schváleno jednomyslně. 
 

2. Zvolení skrutátorů – návrh paní Jebavá, pan Zavadil,  schváleno jednomyslně. 
Schůze je účastno 72 družstevníků z 93 – schůze je usnášeníschopná (viz prezenční listina). 
 

3. Schválení programu schůze (návrh pan Banert): 
a,  volba zapisovatele a skrutátorů 
b, schválení programu schůze 
c, informace o odstoupení JUDr. Kolajové a volba nového člena představenstva 
d, informace o soudních sporech 
e, informace o současném stavu jednání 
f, návrh na vytvoření rezervního fondu 
g, návrh odměn členům představenstva 
h, informace o vytvoření kanceláře družstva 
Program  byl schválen jednomyslně. 
 

4. Informace o odstoupení dosavadní předsedkyně představenstva JUDr. Kolajové (1766) – z důvodu 
změny pracovní činnosti. Představenstvo jí vyjádřilo poděkování za veškerou dosavadní činnost, za 
souhlasu přítomných účastníků. Jako nový předseda byl představenstvem zvolen p. Dašek (1765). 
Návrhy a volby dalšího člena představenstva (navrhovaní se krátce představili): 
 - Mgr. Moudrá (1764) – pro 5, proti 39, zdrželo se 10 
 - paní Jedličková (1765) – pro 3, proti 33, zdrželo se 23 
 - paní Richterová (1766) – pro 35, proti 4, zdrželo se 17 
Do představenstva byla zvolena paní Richterová z domu 1766. 
 

5. Informace o soudních sporech - paní Bernklauová a pan Kutka: představenstvo navrhuje zastavit vedené 
soudní spory (družstvo nemá prostředky ani na zastoupení právníkem, ani na případné vzniklé výlohy) a 
nechat dotyčné 1 rok bydlet v nájmu, poté po roce, budou-li hradit veškeré předepsané platby a bude 
vše v pořádku, povolit přístup do družstva. V následné diskuzi byla nastíněna podstata uvedených sporů 
a možnost problémů, které by mohly nastat. Výše tržního nájemného bude stanovena členskou schůzí 
družstva. Hlasování pro návrh o zastavení sporů: 
 - pí Bernklauová (1765) – pro zastavení sporu 47, proti 1, zdržel se 19 
 - pan Kutka – pro zastavení sporu 57, proti 1, zdrželi se 8 . 
 

6. Informace o stavu vztahů s Českou spořitelnou a s Centrou: 
a, katastr nemovitostí – družstvo je zaregistrováno na katastru jako vlastník TC5 
b, úvěrová smlouva s ČS byla podepsána 20.6.2007, fixní úrok 4,42 % na 15 let na CZK 45.466.300,00 
dle zápisu čl. schůze z 2.4.2007 
c, informace o vysvětlení některých pojmů z úvěrové smlouvy přímo v ČS: družstvo má právo kdykoliv 
splatit mimořádnou splátku a úvěr bude následně přepočítán (snížen), první krok bude učiněn 
následující den 27.9.2007, v první mimořádné splátce bylo zaplaceno rovných 5 milionů, o které bude 
úvěr snížen 
d, mimořádná splátka může proběhnout kdykoliv během roku, ale družstvo na návrh ČS bude provádět 
mimořádnou splátku pro jednoduchost pouze 1x za rok, a to vždy k výročí první mimořádné splátky 28. 
září  
e, částka uvedená v dokladech Centry je jen orientační, protože byty bude nutno přeměřit a podíly 
přepočítat (někdo tedy bude doplácet a někdo bude mít cenu sníženu). Návrh Kontrolní komise provést 
přeměření do konce října představenstvo doplňuje o měsíc navíc (bude nutné najmout firmu ve 
výběrovém řízení). Členové budou doplácet i za pozemky. 
f, Česká spořitelna má podmínku vůči družstvu nešířit veřejně uzavřenou smlouvu (jde o obchodní 
tajemství), jednotlivým členům bude smlouva k nahlédnutí ve zřizované kanceláři družstva v 1765, kde 
představenstvo bude ve stanovených úředních hodinách členům družstva k dispozici. 
g, následující den 27.9.2007 proběhne předání domů z MČ Praha 13 do rukou Družstva, v průběhu 
příštích dní obdrží družstevníci číslo konta, kam zasílat měsíční splátky úvěru – úvěr budou členové 
tedy splácet okamžitě již od prvního měsíce po převzetí. 



g, Vyjádření souhlasu s přeměřením bytů a přepočítáním podílových částek – pro 72, proti 0, zdržel se 
0. 
h, Centra by měla při předávání domů předložit revizní zprávy, rovněž výhrady a připomnínky ke stavu 
domů by měly být zanešeny v zápise z předání (viz např. 11.patro 1766, kde před lety hořelo a je třeba 
zkontrolovat opravu !) 
 

7. Návrh na zřízení rezervního fondu: původní návrh byl ve výši 3 Kč/m2, představenstvo však pro 
zajištění dostatečných prostředků pro rozjezd družstva navrhuje pro počátek navýšení na 9 Kč /m2 
(orientačně pro byt cca 100 m2 jde o částku 900, místo původních 300, měsíčně). Později lze opět 
snížit. 
Hlasování – pro 68, proti 0, zdržel se 4  – schváleno. 
 

8. Návrh odměn členům představenstva družstva – po diskuzi byl návrh z programu stažen a bude řešen na 
příští členské schůzi – hlasování pro 41, proti stažení 21, zdrželo se 10. Schváleno, bod stažen. 

 
9. Informace o plánu vytvoření kanceláře družstva – byl vybrán prostor v 1765 (dveře hned vedle 

nástěnky), je třeba jej vyklidit a připravit – cca do 10.10.2007. Úřední hodiny budou 1x za 14 dní (po 17 
hodině). Hlasování – schváleno jednomyslně. 
 

10. diskuse a různé další informace: 
a, diskuse na téma připomínek k návrhu úvěrové smlouvy (pí Moudrá) – vše pod tlakem, ve spěchu, 
byla špatná informovanost. Odpověď – jednání s úřady a s bankou byla v souladu se stanovami 
družstva, jednáním bylo pověřeno představenstvo, časová tíseň byla vyvolána vnějšími okolnostmi a 
podmínkami. Členové měli možnost požádat jednotlivě představenstvo o konkrétní informace. 
b, dotaz na dotace EU – podpora „de minimis“ - není stále dořešeno, je nutno čekat na dokoupení 
pozemků 
c, dotaz na výši prvních splátek – dokud nedojde k přeměření a stanovení definitivních podílů 
jednotlivých členů, ze kterých budou vycházet všechny ostatní poplatky, budou členové platit 
dosavadní částku nájmu (stanovenou Centrou dříve). 
d, dotaz na zprovoznění webových stránek – představenstvo považuje za důležitější papírové informace, 
které jsou dostupné všem, ale pokusí se zajistit zprovoznění webových stránek původně založených 
panem Bártou. 
e, opětné připomenutí, že veškeré platby pro družstvo by měly být činěny s původně dohodnutým VS 
(variabilním symbolem ) – tj č. domu a za ním bez mezery číslo bytu – např. :  176401  . 
f, dotaz na počet neplatičů – otevřen skutečný případ pouze jeden, ostatní jsou snad jen administrativní 
omyly, které snad lze snadno vyřešit. 
g, dotaz, zda bude Městskou částí Praha 13 vráceno nájemné za říjen, které bylo placeno v září – ano, 
dojde k vyrovnání. 
h, na koho se obracet v případě závad – zatím na představenstvo, až bude určen správce, tak na něj. 

 
 
Zapsala : R.Lhotská 
 
 


