Bytové družstvo Nad Olšinami 19-25

Zápis z 10. schůze představenstva Bytového družstva nad Olšinami 19-25
Termín: 23.01.2012 20.00 hod.
Přítomní:
členové:
náhradníci:

Králová Marcela, Hušek Petr, Paulík Arnošt, Veselý Ladislav, Smrčka Daniel
Jevín Martin, Krampera Tomáš (bez práva hlasovat)

Omluveni:
členové:
náhradníci:

-

Hosté:
členové kontrolní komise:
náhradník kontrolní komise:
Omluvena:
člen kontrolní komise:

Janovcová Kateřina, Pleskač Ladislav
Vlk Jan
Moravcová Šimona

Projednáno:

10.1.

Vyhodnocení bodů z 9. schůze představenstva – bod. 9.3. splněno.
•
•

•

Informace pro členy družstva vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých vchodech
Ing. Veselý informoval o možnosti a kalkulacích hypotečního úvěru u banky
Wüstenrot

10.2. Řešení části 9.4 bod. 2 ze zápisu schůze představenstva konané dne 17.01.2012
•
•

Návrh na zrušení daného bodu - p. Smrčka, p. Paulík, p. Veselý
p. Hušek – předseda představenstva vznesl protinávrh - pouze pozastavení
vykonatelnosti daného ustanovení na základě závěrů z členské schůze

•
Hlasování o protinávrhu pozastavení vykonatelnosti 9.4 bod 2
pro: Hušek, Králová
proti: Veselý, Paulík, Smrčka
Hlasování o návrhu na zrušení části 09.4 bod. 2
pro: Veselý, Paulík, Smrčka
proti Hušek, Králová

Závěr učiněn v tomto znění: Zrušení vykonatelnosti části 9.04 bod 2 ze zápisu z 9. schůze
představenstva konané dne 17.01.2012

10.3. Členská chůze
•

předseda kontrolní komise p. Pleskač předložil představenstvu družstva návrh na
svolání mimořádné členské schůze, na základě předložení znaleckého posudku od
SVBF a možnost odprodeje BTC

Hlasování: o předloženém návrhu Počet přítomných 5 pro 5 proti 0 zdržel se 0

•
•

V souladu se stanovami družstva, byl doporučen jako nejzazší termín den
09.02.2012,
Místo konání bylo členy představenstva odsouhlaseno 2 (Veselý, Paulík) ku 3
(Králová, Hušek, Smrčka), v prostorech Městského úřadu pro Prahu 10
(Vršovická) – protinávrh byl provést členskou schůzi v prostorech vchodu 25 –
sušárna – této možnosti (konání členské schůze v sušárně vchod 25) bude
využito za předpokladu, že sál v prostorech Městského úřadu pro Prahu 10
nebude k dispozici.

Zajistí: A.Paulík, D.Smrčka
Hlasování: Počet přítomných 5 pro 3 proti 2 zdržel se 0
•
•

Zkoncipován a předložen návrh programu členské schůze
Příprava pozvánky a oznámení členům družstva vyvěšením na nástěnkách
v jednotlivých vchodech
Zajistí: A. Paulík

Hlasování: Počet přítomných 5 pro 5 proti 0 zdržel se 0
Skončeno: asi 22.15 hod.
Příští představenstvo: operativně, schůze představenstva dále proběhne před konáním členské
schůze
Zapsala 24.01.2012 Janovcová
Schválil:
Petr Hušek
Daniel Smrčka

