Zápis z 27. schůze představenstva B.D.Nad olšinami 19-25 ,konané dne 10.9..2012 , 20,35 hod.

Přítomni : p.Hušek, Paulík, Králová , Smrčka ,Veselý
náhradníci : p.Jevín, Krampera
Členové KK: p.Pleskač,Moravcová, Janovcová , Vlk ,Kontrolní komise se sešla s přadstavenstvem
na žádost KK , která chtěla seznámit představenstvo s odpověďí KK na stížnost p.Paulíka
týkajíécí se hlasování na minulé schůzi představenstva
Program jednání :
1.Příprava členské schůze
2.Sdělení stanoviska KK ke stížnosti p.Paulíka týkající se tzv. hlasování „per rollam“ na
schůzi předsatavenstva dne 20.8.2012.
3Ptojednání návrhů JŘ a DŘ
4Různé
Diskuse :
1.Představenstvo jednomyslně rozhodlo o přípravě členské schůze dne 13.9.2012. v tom směru,
že bude probíhat obvyklým způsobem jako probíhala minulá čl.schůze.
1 Schůze se bude řídit programem ,který byl již před schůzí vyvěšen na nástěnce ve všech
2 vchodech
3- prazenční lístky připraví p.Paulík
4- hlasování bude opět po vchodech
5- barevné hlasovací lístky připraví p.Jevín
6- sčítání hlasů scrutátoři jako obvykle
6. -zapisovatelka pí Janovcová
Hlasování : pro 5
proti : 0 zdržel se : 0
2.Představenstvo vyslechlo stanovisko KK ke stížnosti p.Paulíka. Předseda KK p. Pleskač přečetl
stanovisko KK ke stížnosti p.Paulíka . KK došla k závěru, že hlasování na schůzi představenstva ,
dne 20.8.2012 , která mj. projednávala návrhy na úpravu stanov formou „ per rollam „ bylo v
rozporu se stanovami našeho BD a také v rozporu s obchodním zákoníkem. Z tohoto důvodu KK
považuje zmíněné hlasování za neplatné.
Předsada p.Hušek nebyl schopen na toto zjištění KK okamžitě reagovat a sdělil , že má na
odpověď týkající se závěrů KK 10 dnů.
Hlasování : nehlasovalo se
3.Pan Paulík otevřel otázku , zda naše manželky jsou členkami BD a v této souvislosti také
upozornil na skutečnost, že pí Králová není oprávněnou nájemnicí / není na ni napsaná nájemní
smlouva / a tudíž by ani nemohla být v představenstvu BD. Pan Paulík vycházel z toho, že na
obchodním rejstříku nejsou naše manželky napsané jako členky družstva , s vyjímkou manželky
p.Jevína, kteří jsou jako členové BD uvedeni v obchodním rejstíku oba. Pan Hušek nebyl schopen
na tuto otázku odpovědět, protože to vyžaduje konzultaci s právníkem .Nebyl rovněž schopen
odpovědět proč je v obchodním rejstříku zapsané pí Jevínová, když tam ostatní manželky napsané
nejsou. Představenstvo tuto otázku neuzavřelo, je nutná konzultace s právníkem.

Pan Paulík upozornil na tuto skutečnost s ohledem na možné negativní dopady na celé družstvo. Dle
stanov a zákona může být do orgánu družstva zvolen pouze člen družstva.
Paní Králová prohlásila, že si myslí, že je členkou družstva.
Hlasování : nehlasovalo

4.Představenstvo rozhodlo neprojednávat na této schůzi Jednací řád.
Hlasování : pro 5
proti : 0
zdržel se: 0

Zapsal L.Veselý
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Petr Hušek přesdseda představenstva

