- 24 HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín

Zápis č. 7/2010
z mimořádné schůze představenstva družstva konané dne 14. 7. 2010
Přítomni:

dle prezenční listiny (příloha č. 1)

Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva pan Ondřej Uprka. Jednání se
zúčastnilo sedm členů představenstva a schůze byla usnášení schopná.
Zapisovatelkou byla jmenována Ing. Bernátková.
Zápis o hlasování je ve tvaru: pro – proti – zdržel se.

Na tomto jednání byla přijata usnesení číslo:
2, 3, 4

Mimořádná schůze představenstva byla svolána z důvodu projednání dalšího postupu ve věci
oznámení námitky neplatnosti voleb do orgánů družstva dne 10. 6. 2010, které podala
Alžbeta Dokoupilová, Brandlova 96, Hodonín.
Dle rozhodnutí představenstva družstva ze dne 1. 7. 2010 bylo požádáno o právní posouzení
oznámení (AK Mgr. Fotra a AK JUDr. Lorence, která písemný materiál nedodala) a návrh
odpovědi paní Dokoupilové.
Přeseda představenstva požádal přítomné o připomínky k těmto materiálům. Pan Sedlák
upozornil na nutnost postupovat v souladu s předchozími usneseními a s rozhodnutím o
zaslání odpovědi p. Dokoupilové vyčkat do dodání stanoviska AK Lorenc. Po diskuzi bylo
dohodnuto zaslat jako odpověď na oznámení paní Dokoupilové pouze stručnou odpověď
s oznámením, že se představenstvo družstva touto záležitostí zabývá a znovu požádat Mgr.
Novotnou z AK o písemné zpracování právního rozkladu oznámení.
Příloha č. 2

Ředitelka družstva požádala o přehodnocení a zrušení usnesení č. 350 - přidělení bytu ve
Ždánicích.
Příloha č. 3
Usnesení č. 2
Představenstvo družstva schválilo zrušení usnesení č. 350.
Hlasování: 6 – 0 – 1
Konec usnesení č. 2
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Pan Sedlák doporučuje s ohledem na připomínku k volbám – pokud bude uznána, vyčkat
s rozhodnutím do dalšího jednání představenstva.
Usnesení č. 3
Představenstvo družstva projednalo a schválilo přidělení vyklizeného bytu č. 15 na ulici
Kostelní 805 ve Ždánicích dle čl. 30 stanov družstva za cenu 650.000,- Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 2
Konec usnesení č. 3

Usnesení č. 4
Představenstvo projednalo a schválilo zásadu, že doklady, kde je vyžadován podpis
statutárními zástupci družstva, nebudou podepisovat současně dva zaměstnanci družstva.
Hlasování: 7 – 0 – 0
Konec usnesení č. 4

Řádné zasedání představenstva družstva proběhne dne 25. 8. 2010.
Zapsala: ing. Bernátková

Ondřej Uprka v.r.
předseda představenstva

