
Zápis ze 14. řádné členské schůze BD Tanvaldská 

 

1. Schůzi zahájil člen představenstva BD p. Pruner, přivítal přítomné. Při kontrole 
prezenčních listin bylo zjištěno, že je přítomno pouze 81 členů BD. Aby byla 
schůze schopna usnášení, musí být přítomno více než polovina členů, tj. 93 
členů. 
 

2. P. Pruner konstatoval, že 14. řádná členská schůze není usnášeníschopná pro 
žádný z navrhovaných bodů programu, schůzi proto ukončil. 
 

3. P. Pruner zároveň vyhlásil 15. náhradní členskou schůzi BD s tím, že bude 
zahájena na stejném místě za 15 minut 

 
 

Zapsal:  
Z. Pruner, člen představenstva BD, v. r.    20. 9. 2016. 

  



Zápis z 15. náhradní členské schůze BD Tanvaldská 

 

4. Schůzi zahájil člen představenstva BD p. Pruner, přivítal přítomné. 
 

5. Za jeho řízení byly zvoleny pracovní orgány schůze ve složení: 
• Řídící schůze: Zdenek Pruner 
• Mandátová komise: Jana Novotná, paní Milena Rulfová 
• Návrhová komise: Adéla Koudelová, Stanislav Šafránek 

 
6. Schválení programu – program v předem ohlášeném znění, stejný, jako měla 

neúspěšná 14. řádná čl. schůze, byl schválen všemi přítomnými členy BD.  
 

7. Po sečtení presenčních listin paní Novotná – předseda mandátové komise 
prohlašuje, že na tuto členskou schůzi se dostavilo 81 členů BD. Tato schůze je 
náhradní, proto není nutná nadpoloviční většina členů BD a schůze tudíž je 
usnášeníschopná. 

 
8. Zprávu kontrolní komise přednesly paní Novotná a paní Rulfová. 

 
9. Členská schůze neschválila předložený Hospodářský výsledek BD za rok 2015 

Výsledky hlasování: pro 10, proti 19, zdržel se 14 
 

10. Dalším bodem programu byly dotazy. Odpovídali pánové Pruner, Kopecký – 
členové výboru BD a p. Ungr za SVJ Tanvaldská. 
 

11. Usnesení ze schůze bylo schváleno přítomnými členy BD. 
Výsledky hlasování pro 32 proti 0 zdržel 1 
 

12. Pan Pruner poděkoval přítomným za účast a schůzi ukončil. 
 

Zapsal:  
Z. Pruner, člen představenstva BD, v. r.    20. 9. 2016



Usnesení z 15. náhradní členské schůze BD Tanvaldská 

Datum a místo konání: 20. září 2016, 18:15, sál KD Ládví 

 
1. Členská schůze bere na vědomí zprávu Kontrolní a revizní komise 

 
2. Členská schůze neschválila předložený Hospodářský výsledek BD za rok 2015 

včetně pokrytí účetní ztráty z Fondu operativní zálohy. 
 

PRO: 10 PROTI:19 ZDRŽEL:14 

 
 
 
 

 

Usnesení schváleno:  

PRO: 32 PROTI: 0 ZDRŽEL: 1 

 

Zapsal: Z. Pruner, člen představenstva BD, v. r.     

20. 10. 2016 

Příloha: Presenční listina 


