HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín

Zápis
z ustavující schůze představenstva HODOŇANU, stavebního bytového družstva, konané dne
1. července 2010 v zasedací místnosti družstva
Přítomni :

dle prezenční listiny (příloha č. 1)

Program :

1) Volba předsedy a místopředsedů představenstva
2) Organizační záležitosti

Nejvyšší orgán družstva zvolil na svém jednání dne 10. června 2010 dle stanov a platného
volebního řádu členy a náhradníky do představenstva družstva.
Ad 1) Volba předsedy a místopředsedů představenstva družstva
Ustavující schůzi představenstva družstva zahájila věkově nejstarší členka představenstva
paní Bohumila Kostelková.
Slovo si vzal PhDr. Sedlák a oznámil, že odmítá navržení své osoby do jakékoliv funkce
v představenstvu.
Poté byli členové vyzváni k přednesení návrhů na funkce předsedy a místopředsedů
představenstva družstva.
Hlasování je zapsáno: pro – proti – zdržel se
Za předsedu představenstva byli navrženi Ing. Břetislav Blaha a Ondřej Uprka.
O návrzích bylo hlasováno takto: Ing. Blaha
1–5–3
p. Uprka
6–0–3
Na funkci 1. místopředsedy byl navržen Ing. Blaha, hlasování:

6–0–3

PhDr. Sedlák navrhl 2. místopředsedu nevolit. O návrhu bylo hlasováno: 3 – 6 – 0, návrh
nebyl schválen.
Na funkci 2. místopředsedy byly navrženy Ing. Dana Bernátková a Dana Mančíková.
O návrzích bylo hlasováno takto: Ing. Bernátková
5–4–0
p. Mančíková
již nebylo hlasováno

Usnesení č. 1
Představenstvo družstva na své ustavující schůzi zvolilo:
- předsedou představenstva pana Ondřeje Uprku, Radniční 4, Hodonín,
- do funkce 1. místopředsedy pana Ing. Břetislava Blahu, Ivana Olbrachta 35, Hodonín,
- do funkce 2. místopředsedy paní Ing. Danu Bernátkovou, Slunečná 15, Hodonín.
Konec usnesení č. 1
Ad 2) Organizační záležitosti
Dalšího řízení schůze se ujal nově zvolený předseda představenstva.
Představenstvo projednalo dopis paní A. Dokoupilové, Brandlova 96, Hodonín – „Oznámení
námitky neplatnosti voleb členů představenstva a kontrolní komise a náhradníků do těchto
orgánů stavebního bytového družstva Hodoňan“ ze dne 15. 6. 2010, doručený dne 21. 6.
2010.
Z diskuze vyplynul návrh p. Malého na vyhlášení nových voleb do orgánů družstva dle
platného volebního řádu. O návrhu bylo hlasováno takto: 2 (Malý, Sedlák) – 6 (Uprka, Blaha,
Bernátková, Kostelková, Mančíková, Gaško) – 1 (Lojkásková), návrh tedy nebyl přijat.
Další návrh přednesl p. Gaško – požádat právníka družstva, předsedkyni volební komise a
Mgr. Novotnou o právní posouzení a rozklad „Oznámení“ a návrh odpovědi. O návrhu bylo
hlasováno 7 (Uprka, Blaha, Bernátková, Kostelková, Lojkásková, Mančíková, Gaško) – 2
(Sedlák, Malý) – 0 a návrh byl přijat.
V Hodoníně dne 1. 7. 2010
Zapsala: Ing. Bernátková

Bohumila Kostelková
členka představenstva

Ondřej Uprka
předseda představenstva

