
Zápis z mimořádné schůze Bytového družstva Sv. Čecha 99 
 

Datum konání: 10. 7. 2014 od 17,00 hodin 

Místo konání: místnost v suterénu bytového domu Sv. Čecha 99 A v Brně 

Přítomni: viz prezenční listina – schůze se účastnilo 100 % členů družstva 

Hosté: notářský kandidát Mgr. Pavel Čvanda - zástupce notářky JUDr. Marie Bartákové 

Řídící schůze: předsedkyně představenstva družstva Bronislava Bursáková 

 

Program schůze: 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

2. Odsouhlasení nových stanov za účasti notáře 

3. Změna v orgánech BD dle nových stanov 

4. Aktualizace seznamu členů BD 

5. Diskuze, závěr 

 

Průběh schůze: 

 

1. Zahájení, projednání a schválení programu 

Schůze byla zahájena v 17,00 hodin, řídícím schůze byla optickou většinou zvolena Bronislava 

Bursáková, zapisovatelem byl optickou většinou zvolen Marek Polák. Řídící schůze seznámila 

přítomné členy družstva s návrhem programu schůze, program byl optickou většinou schválen. 

 

2. Odsouhlasení nových stanov za účasti notáře 

Předsedkyně představenstva družstva Bronislava Bursáková seznámila členy se zákonnými důvody 

změny stanov. S novými stanovami měli členové družstva možnost se seznámit na webových 

stránkách družstva i na nástěnkách ve všech vchodech. Následně členové družstva nové stanovy 

100 % hlasů schválili za přítomnosti zástupce notáře. 

 

3. Změna v orgánech BD dle nových stanov 

Řídící schůze Bronislava Bursáková seznámila členy družstva s návrhem složení představenstva 

družstva dle nových stanov: Bronislava Bursáková - předsedkyně představenstva, Ing. Marek Polák 

- místopředseda představenstva, Miroslav Blovský - člen představenstva. Pravomoci Kontrolní 

komise vykonává členská schůze. Členové družstva návrh většinou hlasů za přítomnosti zástupce 

notáře schválili, jeden člen družstva se zdržel hlasování. 

 

4. Aktualizace seznamu členů BD 

Předsedkyně Bronislava Bursáková informovala o aktuálním stavu členů družstva. V několika 

případech byla členská práva převedena na nové majitele bytů, v několika případech se členové 

dohodli na ukončení členství. Aktuální počet členů družstva je 26.  

 

 

5. Diskuze, závěr 

Předsedkyně Bronislava Bursáková seznámila zejména účastníky společného úvěru se změnami 

uvěrové smlouvy, se snížením úrokové sazby a snížením výše měsíční splátky. V otázce prodeje 

pozemků nedošlo od minulé schůze ke změnám. 

 

Po zodpovězení všech otázek členů družstva byla schůze ukončena v 18,00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsal: Marek Polák       Ověřila: Bronislava Bursáková 


