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Zápis z jednání členské schůze družstva, konané dne 3.října 2011 
 

1) Zahájení členské schůze 
Zahájení schůze provedl předseda představenstva p. V. Strupek. Přivítal přítomné a jako hosta pana 
Jablonského, ředitele správní firmu ANESO s.r.o. a ing.Alenu Kučerovou, účetní a daňového poradce 
správní firmy ANESO s.r.o. 
Dále seznámil přítomné s programem členské schůze, který byl schválen v rozsahu uvedeném na 
pozvánce ( viz.příloha č.1 tohoto zápisu) 
 

2) Volba pracovních komisí členské schůze 
- zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednohlasně zvoleni : 
zapisovatelem:     Antonín Kříž 
ověřovateli zápisu :    Václav Strupek  

Miloslav Zoubek  
        

- volba návrhové komise 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě jednomyslně zvoleni do návrhové komise tito členové : 
předseda :    Mgr. Petr Tománek 
členové :       Ing.Jan Urban  
   

- volba mandátové komise 
Na návrh předsedajícího byli v přímé volbě do mandátové komise jednomyslně zvolení tito členové : 
předseda komise :  Pavel Harvánek 
členové :    Marie Pappová 
    Petr Mang 
 
- volba volební komise – komise byla zvolena, ale členská schůze odsouhlasila kooptaci dvou 

členů, kteří budou vykonávat funkce do konce volebního období ( viz Usnesení z členské schůze, 
které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu) 

 

3) Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období 
Zprávu o činnosti představenstva přednesl předseda představenstva p. Václav Strupek  a byla 
několikráte přerušena nepatřičnými vstupy členů družstva. Největší diskuze se věnovala otázce 
převodu bytů do osobního vlastnictví, výběrovému řízení na byt č.10 v obj.1039 a otázce získání 
finančních prostředků na nutnou  opravu vnitřních rozvodů elektro. Členové družstva neodsouhlasili 
výběrové řízení a prodej  nájemních bytů formou přijetí nových členů BD. Zpráva tvoří přílohu č.3 
tohoto zápisu.  
 

4) zpráva o hospodaření družstva a účetní závěrka za rok 2010 

Zprávu o hospodaření družstva přednesla daňová poradkyně ing.Alena Kučerová. Seznámila 
přítomné s výsledky podle účetní závěrky za rok 2010 a s celkovými výsledky hospodaření družstva 
za projednávané období. Také v tomto případě bylo velké množství připomínek ze strany členů 
družstva a  zpráva nebyla schválena. Bylo rozhodnuto doplnit tuto zprávu o detailní popisy 
k některým nákladům. Zpráva nebyla odsouhlasena, bude doplněna a předložena následující členské 
schůzi ještě v tomto roce. Předaná zpráva je jako příloha č.4 tohoto zápisu. 

5) Zpráva kontrolní komise 

Zprávu kontrolní komise přenesl její předseda Mgr.Petr Tománek. Zpráva je uvedena v příloze č. 4. 
tohoto zápisu.  
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6)    Doplňující volby členů představenstva 
        
       Po dlouhé diskuzi bylo rozhodnuto ve smyslu stanov družstva čl 21, odstavec 3, že za odstupující  
       členy Milana Bohatého a Karla Kratochvíla budou do představenstva družstva kooptování členové  
       BD , kteří byli navrhnuti na jednání vchodů, které se uskutečnilo před konáním členské schůze. 
       Za vchod 1039 byl zvolen pan Petr Mang a za vchod 1041 byla zvolena paní Petra Chocholová. 

 
7)   Zpráva mandátové komise 

Zprávu mandátové komise o účasti na jednání přednesl předseda komise p.Pavel Harvánek: 
 
Členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042  se podle prezenčních listin zúčastnilo  54 
členů z celkového počtu 83 členů. Účast členů je 65% a proto je členská schůze schopná usnášení           
a přijatá usnesení jsou pro družstvo a všechny jeho členy závazná. 
 

8)    Diskuse 
Diskuze byla zmatečná a nešla ani koordinovat. Diskuze se točila pouze okolo výběrového řízení na 
byt č,10/1039, dále o způsobu a možnosti prodeje bytů, nebo pouze získání členského podílu. Jediné 
konstruktivní připomínky byly od pana Bohatého ve věci kooptace nových členů do představenstva a 
vysvětlení již dlouho uváděné skutečnosti, že byty se do ukončení úvěru nedají prodávat. Okolo této 
problematiky se opět zbytečně diskutovalo. Představenstvo opět upozornilo na jedinou možnost, 
prodej členského podílu na dva až tři byty, uhradit bance zbytek úvěru a okamžitě začít s převodem 
bytů do osobního vlastnictví. Následovala diskuze, která byla ukončena bez jakéhokoliv závěru. 
 

9)    Usnesení ze členské schůze 
 
V návaznosti na jednání členské schůze přednesl předseda návrhové komise Mgr. P.Tománek návrh 
usnesení z členské schůze , které tvoří přílohu č.2 tohoto zápisu. 
 

 
10)  Závěr členské schůze  

 
Provedl předseda představenstva p. Václav Strupek a poděkoval přítomným  za účast na jednání. 

 
Přílohy :  

1) Pozvánka na členskou schůzi 
2) Usnesení členské schůze 
3) Zpráva o  činnosti představenstva Bytového družstva Nevanova 1037 – 1042  
4) Zpráva o hospodaření za rok 2010 předložená Anesem 
5) Zpráva kontrolní komise 
6) Prezenční listiny ze členské schůze konané dne 3.10.2011, celkem  –  9 listů včetně 

Zprávy mandátové komise a plných mocí 
 
 
V Praze dne 3.10.2011 
 
Zapsal :     Antoním Kříž     
 
 
Ověřovatelé zápisu :  Václav Strupek   
 
 
    Miloslav Zoubek 

 
 

Za kontrolní komisi :  Mgr.Petr Tománek – předseda kontrolní komise 


