
Zápis z 10. řádné členské schůze BD Tanvaldská 

 

1. Schůzi zahájil předseda představenstva BD p. Tomíček. 

2. Po sečtení presenčních listin lze prohlásit, že na členskou schůzi dne 16. 10. 
2014 se dostavilo 121 členů a je tudíž usnášeníschopná pro schválení 
hospodářského výsledku BD Tanvaldská a neusnášeníschopná pro přijetí 
komplexní změny stanov BD Tanvaldská. 
 

3. Za řídícího schůze byl zvolen Miloš Tomíček – schváleno všemi přítomnými 
členy BD. 
 

4. Schválení programu – program byl schválen všemi přítomnými členy BD. 
 

5. Zvolení sčítací komise:  Představenstvo navrhlo, aby členkami sčítací komise 
byla Ing. Jana Skokanová a pí. Havránková. Jednání schůze je nahráváno – 
schváleno všemi přítomnými členy 
 

6. Představenstvo předložilo ke schválení Hospodářský výsledek BD Tanvaldská. 
Předložený materiál byl schválen většinou 110 hlasů, proti bylo 5, zdrželo se 6. 
 

7. Ke schválení komplexní změny stanov BD Tanvaldská nebylo přikročeno, 
neboť členská schůze nebyla pro tento bod programu usnášeníschopná.  
 

8. Zpráva kontrolní a revizní komise nebyla přednesena. 
 

9. Usnesení ze schůze bylo schváleno většinou přítomných členů.  
 

10. Vzhledem k tomu, že předchozí členské schůze konané 13/5/2014, 11/6/2014 a 
16/10/2014, mající na programu přijetí nových stanov dle požadavků NOZ 
nebyly usnášeníschopné a zákonný termín pro přijetí těchto stanov vypršel dne 
30.6.2014, byly přítomnými účastníky schůze předány plné moci pro zajištění 
přijetí nových stanov v co nejkratší době. 
 

11. p. Tomíček poděkoval přítomným a schůze byla ukončena. 
 

Zapsal: M. Tomíček, předseda představenstva BD,  v.r.



Usnesení z 10. řádné členské schůze DB Tanvaldská 

Datum a místo konání: 16. října 2014, 19:00, sál KD Ládví 

Členská schůze: 

1. Členská schůze schválila – neschválila hospodářský výsledek BD Tanvaldská 
za rok 2013. 

 
Hlasování přítomno: 121 členů  

PRO: 110 členů  
PROTI: 5 členů  
ZDRŽEL: 6 členů 

 
 

2. Ke schválení komplexní změny stanov BD Tanvaldská nebylo přikročeno, 
neboť členská schůze nebyla pro tento bod programu usnášeníschopná. 

 

 

Zapsal: M. Tomíček, předseda představenstva BD,  v.r. 


