
Zápis 

z členské schůze Bytového družstva 

 Ludovíta Štúra 1074/7 , 708 00 Ostrava – Poruba 
 

Datum konání 05. 12. 2018                                               zahájení v 17:30 hodin 

 

Pozváno 17 členů 

 

Přítomno 11 členů, tj. 65 % ze všech členů BD 

 

Členská schůze byla schopna usnesení. 

 

Prezentační listina je přílohou tohoto zápisu 

 

Program:  

 

1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 

2. Schválení programu schůze 

 

3. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017 

 

4. Schválení hospodářského výsledku za rok 2017 

 

5. Projednání dohody mezi předsedou paní Urubovou a nabyvatelem panem Dobrockým k bytu č. 8 - 

zápočet exekučních plateb paní Orsákové na dluh z úroků bytu č. 8 za r. 2015, 2016 a část roku 

2017. 

6. Diskuse 

7.  Závěr usnesení 

Průběh jednání a přijetí usnesení:  

 

1. - 2. 

Jednání zahájila a průběh řídila předsedkyně družstva paní Petra Urubová. Přivítala přítomné 

nájemníky a přizvaného hosta členské schůze paní Ing. Hanu Novákovou. Krátce je seznámila 

s programem schůze, ověřovatelem zápisu navrhla pana Jaroslava Dobrockého a 

zapisovatelem paní Leonu Kubečkovou. Protože z řad přítomných nebyly vzneseny 

připomínky, bylo přistoupeno ke schválení programu dle pozvánky a ke schválení 

zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

Usnesení: 

1. Členská schůze jmenovala a schválila. 

Ověřovatele zápisu z členské schůze: pana Jaroslava Dobrockého 

Zapisovatele průběhu členské schůze: paní Leonu Kubečkovou 

Hlasování 

Pro: všichni přítomni členové družstva 11 členů 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování:  0 

 



2. Členská schůze družstva schvaluje navržený program jednání 

Hlasování: 
Pro: všichni přítomni členové družstva 11 členů 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování:  0 

 

3. - 4. 

Dalším bodem členské schůze bylo seznámení s hospodařením družstva za rok 2017 a 

schválením hospodářského výsledku za rok 2017. 

Přítomným byla předložena zpráva o hospodaření družstva za rok 2017, slovo si vzala paní 

Ing. Hana Nováková, která vše přednesla a přítomným vysvětlila. Výsledek hospodaření – 

zisk ve výši 18 828,28 Kč okomentovala a doporučila členské schůzi schválit následovně: 

částku ve výši 18 828,28 Kč zúčtovat na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 

Usnesení:  

3. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření družstva za rok 2017.  

Hlasování: 
Pro: všichni přítomni členové družstva 11 členů 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování:  0 

 

4. Schvaluje zisk za r. 2017 ve výši 18 828,28 Kč a přidělení tohoto zisku za rok 2017 ve výši 

18 828,28 Kč na účet Neuhrazená ztráta minulých let. 

Hlasování: 
Pro: všichni přítomni členové družstva 11 členů 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování:  0 

 

5. 

Dalším bodem členské schůze bylo projednat dohodu mezi předsedou paní Petrou Urubovou a 

nabyvatelem panem Jaroslavem Dobráckým k bytu č. 8 o zápočtu exekučních plateb paní 

Orsákové na dluh z úroku bytu č. 8 za rok 2015, 2016 a část roku 2017. 

Pan Dobrocký byl se vším obeznámen, se vším souhlasil a dohodu na místě podepsal. 

Usnesení:  

5. Členská schůze schvaluje dohodu mezi předsedou paní Petrou Urubovou a nabyvatelem 

panem Jaroslavem Dobráckým. 

Hlasování: 
Pro: všichni přítomni členové družstva 11 členů 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování:  0 

 

6. Diskuze 

7. Závěrem: Předsedkyně družstva shrnula přijatá usnesení a poděkovala přítomným za účast 

a pozornost  

Zapsal:                                                                                           Ověřovatel zápisu zápis:                                  

Leona Kubečkova                                                                          Jaroslav Dobrocký     

dne: 05. 12. 2018                                                                           dne: 5. 12. 2018 

 

……………………..                                                                       …………………………. 

podpis                                                                                             podpis 

                                                                                                  předseda BD Petra Urubová v. r. 

                                                                                                     …………………………. 


