
Zápis z členské schůze SBD Rybníčky II – Družstvo 

konané dne 19.9.2012 v prostorech restaurace U Lva v Kroměříži 

Program schůze: 

1. Prezence – zahájení členské schůze 
2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel a skrutátor 
3. Změna stanov 
4. Doplňující volba představenstva a kontrolní komise 
5. Diskuse 
6. Usnesení členské schůze 
7. Závěr 

 
Bod 1 - Prezence – zahájení členské schůze 

Začátek schůze v 17:00 hod. 

Celkem přítomno 33 členů, resp. hlasů ze 49 možných. Schůze byla tedy prohlášena za 
usnášeníschopnou na základě přítomnosti nadpoloviční většiny členů. 

 

Bod 2 - Volba orgánů členské schůze – zapisovatel a skrutátor  

Zapisovatel : p. Kalousek 

Skrutátor : p. Přikryl 

Schůzi zahájila a vedla předsedkyně družstva paní Hana Číšecká za přítomnosti 

místopředsedy pana Kalouska. 

Hlasování k odsouhlasení vedení schůze paní Hanou Číšeckou, zvednutím ruky:   

PRO 33, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = vedení schůze paní Hanou Číšeckou bylo 

SCHVÁLENO. 

 

Bod 3 – Změna stanov ( přítomna notářka JUDr. Alena Vraníková) 

17:05 se dostavil pan Oldřich Zapletal, přítomno tedy 34 členů. 

 

3.1. STANOVY družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II – družstvo  

původní znění:    IČO 26265788 

nové znění:        IČO 26265940 

17:08 se dostavil  pan Mucha, přítomno tedy 35 členů. 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 35, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = bylo 
SCHVÁLENO. 

 



3.2. Článek 1 – Základní ustanovení, odstavec 4. 

původní znění: Družstvo je založeno na dobu určitou. 

nové znění:  Družstvo je založeno na dobu neurčitou. 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 34, PROTI 1, ZDRŽEL SE 0 = bylo 

SCHVÁLENO 

 

3.3. Článek 10 – Zánik členství v družstvu, odstavec 1 Písemná dohoda 

původní znění:  

…….Za družstvo podepisují dohodu předseda nebo místo předseda družstva. 

nové znění:   

……Za družstvo podepisují dohodu předseda družstva, v době jeho nepřítomnosti 

místopředseda družstva, a jeden člen představenstva. 

17:12 se dostavil se další člen, přítomno tedy 36 členů 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = bylo 
SCHVÁLENO 

 

3.4. Článek 19 – Členská schůze, odstavec 2. 

původní znění:  

…Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou 
schůzi tak, aby se konala do 3 dnů ode dne, na který byla svolána původní členská 

schůze, nejpozději však do 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní… 

nové znění: 

  ...Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní 
členskou schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne kdy se měla konat členská schůze 
původně svolaná. Pozvánka musí být odeslána novou pozvánkou s nezměněným 
pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který 
byla svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní 

členské schůze.Náhradní… 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = bylo 

SCHVÁLENO 

 

3.5. Článek 19 – Členská schůze, odstavec 4. 

původní znění: 

Do působnosti členské schůze patří zejména: ...,volit a odvolávat předsedu 
představenstva, členy představenstva, předsedu a členy kontrolní komise,... 



nové znění: 

Do působnosti členské schůze patří zejména: ..,volit a odvolávat předsedu a 

místopředsedu představenstva, členy představenstva a členy kontrolní komise,... 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = bylo 

SCHVÁLENO 

 

3.6. Článek 20 – Představenstvo, odstavec 4. 

původní znění: 

Předsedu představenstva volí ze svého středu členové představenstva. Předseda (v době 
nepřítomnosti místopředseda) řídí jednání představenstva, které se schází podle 

potřeby… 

nové znění: 

Předseda (v době nepřítomnosti místopředseda) řídí jednání představenstva, které se 

schází podle potřeby … 

Hlasování k tomuto bodu - zvednutím ruky: PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = bylo 
SCHVÁLENO 

17:42 odchází z členské schůze JUDr. Vraníková 

 
 

Bod 4  Doplňující volba představenstva a kontrolní komise 

17:50 se dostavil se další člen (p.Panzar), přítomno tedy 37 členů 

 

4.1. Volba nového představenstva a kontrolní komise dle STANOV SBD Rybníčky II 
– družstvo, nově schválených změn dne 19. 9. 2012 na členské schůzi. 

Navržení členové do kontrolní komise družstva: 

Vchod 3271 – Petr BARTOŠ 

Vchod 3273 – Marek NAVRÁTIL 

Vchod 3273 – Peter TRNČÍK  

 

Hlasování o volbě navržených členů do kontrolní komise zvednutím ruky: 

Petr BARTOŠ – PRO 35, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 = ZVOLEN 

Marek NAVRÁTIL – PRO 7, PROTI 15, ZDRŽEL SE 15 = NEZVOLEN 

Peter TRNČÍK - PRO 36, PROTI  0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLEN 

 



Pan Jaromír Parobek se přihlásil za náhradníka pana Navrátila.  

Hlasování zvednutím ruky:  

Jaromír PAROBEK - PRO 36,  PROTI 0, ZDRŽEL SE  1 = ZVOLEN 

Nově zvolení členové kontrolní komise na svém prvním zasedání si zvolí svého předsedu 

a zápis z tohoto zasedání poskytnout vedení družstva.  

 

Navržení členové do představenstva družstva: 

Vchod 3271 – Michal KORANDA 

Vchod 3272 -  Hana ČÍŠECKÁ, Hana VEČEŘOVÁ 

Vchod 3273 -  Bronislav PANZAR 

Vchod 3277 – Aneta JUNÁKOVÁ 

 

Hlasování o volbě navržených členů do představenstva zvednutím ruky: 

Michal KORANDA - PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLEN 

Hana ČÍŠECKÁ -  PRO 36, PROTI  0, ZDRŽEL SE  1 = ZVOLENA 

Hana VEČEŘOVÁ - PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLENA 

Bronislav PANZAR - PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLEN 

Aneta JUNÁKOVÁ - PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLENA 

 

4.1 Volba předsedy představenstva 

Kandidát na předsedu družstva: Michal Koranda. 

Hlasování zvednutím ruky:PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLEN 

 

4. 2 Volba místopředsedy představenstva 

Kandidát na místopředsedu družstva: Hana Večeřová.  

Hlasování: PRO 36, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1 = ZVOLENA. 

 

Bod 5  DISKUZE 

5.1. p. Koranda  

Požadavek na předání veškeré dokumentace Družstva v bezvadném stavu od starého 
představenstva do 14 dnů ode dne schválení nového představenstva tj. ode dne 
19.9.2012. 



5.2. paní Večeřová 

Poděkování starému vedení Družstva za vykonanou činnost po dobu jeho působení. 

5.3. p. Parobek 

Diskuse k režimovým opatřením ohledně nastavení provozních pravidel jak jednotlivých 
vchodů (např. ukládání kol do vchodů….)tak Družstva. Diskusí doporučeno pro jednání 

nového představenstva. 

5.4. p. Pavlík 

Upozornění na nutnost oprav balkonů. Vznikla diskuse o účelnosti opravy, jejím rozsahu a 
způsobu případného financování.  Diskuse rozšířena o téma zda jsou balkony společnou 
částí domu či součástí jednotlivých jednotek.  Bude řešeno v následujícím období. 
Vyčlenění společných částí bude dále upřesněno po posouzení prohlášení vlastníka či 

dalších dokumentů. Problematika balkonů bude řešena v dalším období. 

5.5. p. Parobek 

Dotaz na pana Hučíka, jak a kdo vede naše účetnictví. Proč není součástí poplatku za 
správu a je vykonáváno externí účetní za zvláštní poplatek? Je to námět pro nové 

představenstvo, zda je tento stav vyhovující a nebyla by vhodná změna. 

5.6. diskuse k rozdělní provozních účtů vchodů 3271 a 3277. Vzhledem k tomu, že ostatní 
dva vchody mají samostatné provozní účty, měl by být rozdělen také provozní účet vchodů 
3271 a 3277 na jednotlivé vchody. Problematika provozních účtů bude řešena novým 

představenstvem. 

 

Bod  6 USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 

Projednávaná ustanovení a výsledky jednání vedených na členské schůzi, vč. hlasování,  
byly členskou schůzí prohlášeny za schválené.   

 

Bod 7 ZÁVĚR 

Členská schůze byla v 18:50 schválením jejího usnesení řádně ukončena. 

 

 

Zapsal: Libor Kalousek 


