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Zápis z 1.schůze představenstva Bytového družstva Nad Olšinami 19-25 
 
Termín: 4. 4. 2011 20:00 
 
Přítomní: 
 členové: Králová Marcela, Hušek Petr, Paulík Arnošt, Veselý Ladislav, Smrčka Daniel 
 náhradníci: Jevín Martin, (bez práva hlasovat) 
 
Omluveni:  

členové: - 
náhradníci: Krampera Tomáš – služebně mimo,  

 
Projednáno: 
 
Řídící schůze – nejstarší člen představenstva p. Veselý – zahájil schůzi a jako 1. bod navrhl volbu předsedy 
představenstva. 

1.1 Volba předsedy představenstva 
 
Na návrh pí. Králové navržen na funkci předsedy představenstva p.Hušek 
 
         Hlasování: 4 pro 0 proti 1 zdržel se 
p.Hušek zvolen předsedou představenstva 
 

1.2 Volba místopředsedy představenstva – 1.kolo 
Na návrh p. Huška navržen na funkci místopředsedy představenstva p.Smrčka. 
Protinávrh: Na návrh p. Paulíka navržen na funkci místopředsedy představenstva p.Veselý. 
 
       Hlasování o protinávrhu: 1 pro 0 proti 4 zdržel se 
p.Veselý nezvolen místopředsedou představenstva 
        Hlasování o návrhu: 2 pro 0 proti 3 zdržel se 
p. Smrčka nezvolen místopředsedou představenstva 
 
Nebyl zvolen místopředseda představenstva. 

1.3 Založení účtu 
Diskuse k založení účtu. Závěr diskuse je,  že účet bude založen u ČESKÉ SPOŘITELNY a.s., následně pokud to 
úvěrová banka bude vyžadovat převede se účet družstva na novou banku. 
 
         Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se 
Návrh přijat. 
 

1.4 Evidence družstva 
 
Evidenci družstva v papírové podobě povede pí. Králová.    
         Hlasování: 5 pro 0 proti 0 zdržel se 
Návrh přijat. 
 

1.5 Volba místopředsedy představenstva – 2.kolo 
Na návrh p. Huška navržen na funkci místopředsedy představenstva p.Smrčka. 
Protinávrh: Na návrh p. Smrčky navržen na funkci místopředsedy představenstva p.Veselý. 
 
       Hlasování o protinávrhu: 1 pro 0 proti 4 zdržel se 
p.Veselý nezvolen místopředsedou představenstva 
        Hlasování o návrhu: 2 pro 0 proti 3 zdržel se 
p. Smrčka nezvolen místopředsedou představenstva 
 
Nebyl zvolen místopředseda představenstva. 
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1.6 Návrh na přerušení schůze 
P. Hušek navrhl přerušit schůzi do středy 6.4.2011 20:00, z důvodu patové situace volby místopředsedy. 
 
        Hlasování o návrhu: 5 pro 0 proti 0 zdržel se 
Návrh přijat. 
 

1.7 Návrh na pokračování schůze 
P. Veselý navrhl pokračování schůze, protože zatím nebyla ukončena. Dalším bodem bude znovu volba 
místopředsedy. 
 
        Hlasování o návrhu: 5 pro 0 proti 0 zdržel se 
Návrh přijat. 
 

1.8 Volba místopředsedy představenstva – 3.kolo 
Na návrh p. Huška navržen na funkci místopředsedy představenstva p.Smrčka. 
 
        Hlasování o návrhu: 3 pro 0 proti 2 zdržel se 
p. Smrčka zvolen místopředsedou představenstva 
 

1.9 Zápis družstva do Obchodního rejstříku 
Návrh na zápis do Obchodního rejstříku bude proveden ve spolupráci s Advokátní kanceláří JUDr. Chlupatého. 
Všichni členové představenstva musí podepsat ověřeným podpisy „Návrh na zápis“ a další rejstříkovým soudem 
vyžadované dokumenty. 
 

1.10 Projednání přihlášek 
Představenstvo družstva projednalo a odsouhlasilo všech 57 přihlášek zakládajících členů družstva – účastníku 
ustavující schůze. Všechny základní členské vklady a vstupní vklady jsou splaceny. 
 
Skončeno 21:45 

 
Příští představenstvo - operativně 
 
 
Zapsal 5. 4. 2011 Hušek  v.r. 


