
Zápis z členské schůze SBD Rybníčky II – Družstvo 

konané dne 28.6.2012 v prostorech restaurace U Lva v Kroměříži 

 

Program schůze: 

1. Prezence – zahájení členské schůze 
2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel a skrutátor 
3. Daňové přiznání za rok 2011 
4. Návrh finanční odměny za provedenou práci členů statutárního orgánu družstva 
5. Volba představenstva a kontrolní komise (opětovná volba stávajících členů nebo volba 

z navržených nových kandidátů) 
6. Diskuze 
7. Usnesení členské schůze 
8. Závěr 
 

Bod 1 - Prezence – zahájení členské schůze 
 

Začátek schůze v 16:30 hod. 

Celkem přítomno 28 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. Vašák 

Schůzi vedla předsedkyně družstva paní Hana Číšecká za přítomnosti místopředsedy 

pana Kalouska. 

 
Bod 3 - Daňové přiznání za rok 2011 
 

Informace a seznámení s daňovým přiznáním družstva za rok 2010.  

Informace a seznámení s daňovým přiznáním družstva za rok 2011, které bude podáno do 

30.6.2012. 

Hlasování k odsouhlasení daňového přiznání za rok 2011 :  PRO 15, PROTI 10, ZDRŽEL 

SE 3 = daňové přiznání za rok 2011 bylo SCHVÁLENO. 

Námitky: 



p.Koranda – námitka k pozdnímu seznámení s údaji daňového přiznání jak za rok 2010, 

kdy nebyla svolána řádná členská schůze, tak i k nedostatečnému termínu na seznámení 

s údaji daňového přiznání za rok 2011. 

pí. Večeřová – připomínka k účasti na příští výroční členské schůzi zástupce od správce 

nemovitosti společnosti pana Hučíka. 

Hlasování pro návrh paní Večeřové: PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0  = SCHVÁLENO. 

pí. Svozilová – připomínka, aby se v dostatečném předstihu před schvalováním daňového 

přiznání vyvěsila výsledovka družstva na nástěnky jednotlivých vchodů, a to 14 dní před 

členskou schůzí, kde se má daňové přiznání schvalovat. 

Hlasování k připomínce paní Svozilové: PRO 28, PROTI  0, ZDRŽEL SE 0 = 

SCHVÁLENO. 

 
Bod 4 - Návrh finanční odměny za provedenou práci členů statutárního orgánu 
družstva 
  

Projednání návrhu odměny pro předsedu a místopředsedu za období 07/2010 až 06/2012.  

Navrhovaná  částka ve výši 12.000,-Kč pro předsedu  a ve výši 5.000,-Kč pro 

místopředsedu. Jedná se o částky před zdaněním. 

Hlasování pro navržené výše odměn: PRO 26, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 = SCHVÁLENO. 

 
Bod 5 - Volba představenstva a kontrolní komise (opětovná volba stávajících členů 
nebo volba z navržených nových kandidátů) 
 

Dne 19. 6. 2012 skončilo 5leté období pro stávající představenstvo a kontrolní komisi. 

Volba nového představenstva a kontrolní komise dle STANOV SBD Rybníčky II – 

družstvo.  

Člen družstva Hana Večeřová vznesla námitku proti volbě představenstva a kontrolní 

komise.  Důvodem je rozpor ve stanovách článek čl.19 bod 4 a čl. 20 bod 4: 

Volba předsedy představenstva i kontrolní komise je dle čl. 19 v působnosti členské 

schůze 

Ale 

čl.20 si předsedu družstva volí představenstvo 

a stejně tak dle čl. 21 předsedu kontrolní komise si volí mezi sebou komise. 

 



Hlasování pro návrh odložit volbu nového představenstva a kontrolní komise po úpravě 

stanov: 

PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = SCHVÁLENO. 

Dále návrh paní Večeřové ke stanovení odměn výboru družstva, aby byla stanovena fixní 

měsíční částka. Diskuzí byla navržena částka ve výši 500,- pro předsedu a 500,- pro 

místopředsedu družstva měsíčně, a to od období 6/2012. 

Hlasování pro návrh odměňování členů výboru: PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = 

SCHVÁLENO. 

 

Bod 6 - Diskuze 

1. Trnčíková – připomínka na nevhodnost parkování ve vnitrobloku, zejména před 

vchodem 3272. Návrh na požadavek instalování dopravního značení ZÁKAZU 

STÁNÍ, a to již u vjezdu do vnitrobloku. Stávající parkovací místo uvnitř vnitrobloku 

nechat řádně označit pro osoby se zdravotním postižením. 

Hlasování pro návrh zákazu parkování ve vnitrobloku: PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0 = 

SCHVÁLENO. 

Představenstvo zajistí v nejlbižší době požadavek na město či příslušné orgány ke 

schválenému dopravnímu značení. 

2. Parobek (prostřednictvím paní Číšecké)– návrh na vytvoření plánu čerpání fondu 

oprav a stanovení pravidel pro jeho čerpání. 

Hlasování pro návrh plánu fondu oprav: PRO 0, PROTI 21, ZDRŽEL SE 7 = návrh 

NESCHVÁLEN. 

3. Koranda – návrh na zahájení jednání s městem k vytvoření nové parkovací plochy 

v zadní části domu (travnatá plocha naproti garážím v zadní části čelního bloku). 

Hlasování pro návrh nových parkovacích míst: PRO 24, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4 = návrh 

SCHVÁLEN. 

4. Koranda – návrh na umístnění dopravního značení „OBYTNÁ ZÓNA“ u příjezdu 

k domům  (od křižovatky ul. Třasoňova a ul. Talichova). 

Hlasování pro návrh umístnění dopr.značení Obytná zóna: PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL 

SE 0 = návrh SCHVÁLEN. 

5. Koranda – připomínka k nutnosti opravy zádveří (3277, 3271), kdy dochází 

k poškozování střešní krytiny, vysoká vlhkost, nevhodné provedení hydroizolace. 

Zároveň proběhla diskuse k nutnosti zjištění technického stavu hydroizolací balkónů 

celého domu, odpadávající venkovní omítka apod. Výsledkem diskuse byl návrh na 

to, aby představenstvo družstva zajistilo NEZÁVISLOU ODBORNOU ZPRÁVU o 

skutečném technické stavu od některé odborné společnosti. 



Hlasování o mandátu pro představenstvo k výše uvedenému zajištění odborné zprávy: 

PRO 27, PROTI 1, ZDRŽEL SE 0 = návrh SCHVÁLEN. 

6. Koranda, Bartoš – připomínka k chybnému zápisu v KÚ co se týče zapsání dvou 

nedotačních bytů, chybné zakreslení příjezdové cesty ke garážím. Návrh aby nové 

představenstvo vstoupilo do jednání s městem k výše uvedeným skutečnostem. 

Hlasování pro návrh mandátu představenstva: PRO 26, PROTI 0, ZDRŽEL SE 2 = návrh 

SCHVÁLEN. 

7. Koranda – připomínka resp. dotaz předsedkyni paní Číšecké k podpisu na 

pojistných smlouvách se společností ALLIANZ, které nejsou v souladu 

s předepsaným podpisovým vzorem. Toto také na výpovědích stávajících 

pojistných smlouvách od GENERALI pojišťovny. 

Na základě požadavku budou předloženy pojistné smlouvy všech vchodů. 

Návrh na zajištění pojištění celého domu od jednoho ústavu. Zajištění výběrového 

řízení by mělo jít přes pana Korandu a pana Panzara, kteří se touto problematikou 

profesně zabývají . Představení pojistných produktů by mělo být zajištěno 

prostřednictvím zástupců jednotlivých vybraných pojišťoven ( návrh na výběr  4 

ústavů). 

Hlasování pro zajištění nabídky pojištění pro celý dům: PRO 28, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0. 

 
Bod 7 - Usnesení členské schůze 
 

Usnesení členské schůze, kdy projednaná ustanovení a závěry byly členskou schůzí 

schváleny.   

 

Bod 8 - Závěr 

Závěr – Konec  členské schůze skončila v 18:30 hod. 

 

 

Zapsal: Libor Kalousek 


