
Zápis z 18. řádné členské schůze BD Tanvaldská 

20. prosince 2016, 20:00, sál ZUŠ Taussigova 

 

1. Schůzi zahájil člen představenstva BD p. Pruner, přivítal přítomné. Při kontrole 
prezenčních listin bylo zjištěno, že je přítomno pouze 68 členů BD. Aby byla 
schůze schopna usnášení, musí být přítomno více než polovina členů, tj. 93 
členů. 
 

2. P. Pruner konstatoval, že 18. řádná členská schůze není usnášeníschopná pro 
žádný z navrhovaných bodů programu, schůzi proto ukončil. 
 

3. P. Pruner zároveň vyhlásil 19. náhradní členskou schůzi BD s tím, že bude 
zahájena bezprostředně na stejném místě. 

 
 

Zapsal:  
Z. Pruner, předseda představenstva BD, v. r.   21. 12. 2016. 

  



Zápis z 19. náhradní členské schůze BD Tanvaldská 

20. prosince 2016, 20:00, sál ZUŠ Taussigova  
 

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

2. Schválení programu – program v předem ohlášeném znění, stejný, jako měla 
neúspěšná 18. řádná čl. schůze, byl schválen všemi přítomnými členy BD.  
 

3. Po sečtení presenčních listin předseda BD prohlašuje, že na tuto členskou 
schůzi se dostavilo 68 členů BD. Tato schůze je náhradní, proto není nutná 
nadpoloviční většina členů BD a schůze tudíž je usnášeníschopná. 

 
4. Člen představenstva BD Ing. Pilin prezentoval Hospodářský výsledek BD za rok 

2015. Prohlásil, že v předložených dokumentech našel nesrovnalosti, týkající se 
účtovací metodiky a navrhnul, aby byla nejdříve správcovské firmě předána 
žádost o upřesnění. Po následné diskuzi Členská schůze předložený 
Hospodářský výsledek BD neschválila. Představenstvo BD vypracuje a předloží 
správcovské firmě výhrady k vedení účetnictví. Výsledky hlasování:  

 
PRO 0  PROTI 66  ZDRŽEL 2 

 
5. Ing Hamerník seznámil členskou schůzi s návrhem na profesionálního předsedu 

SVJ, který byl předložen jedním z členů. Po následující diskusi se konalo 
hlasování. Členská schůze BD rozhodla, aby pověřený zástupce 
v představenstvu SVJ p. Pilin, hlasoval za BD proti návrhu na přijetí 
profesionálního předsedy SVJ. Výsledky hlasování: 
 
                    PRO 11 PROTI 40  ZDRŽEL 11 

 
Členská schůze rozhodla, že nepodpoří profesionalizaci vedení SVJ. 

 
6. P. Pruner seznámil členskou schůzi se složením nového představenstva BD, 

které vzniklo po volbě na předchozí 17. náhradní členské schůzi a na svém 
prvém zasedání si rozdělilo funkce:            
 
                 Zdeněk Pruner  - předseda 
                  Ing. Michal Pilin - člen představenstva pověřený zastupováním BD 
v představenstvu SVJ 

                            Stanislav Šafránek - člen představenstva  
 Ing.. Pilin prohlásil, že se vzdává odměny pro člena představenstva 
 

7. Usnesení schůze bylo schváleno všemi přítomnými: 
 

PRO 68  PROTI 0  ZDRŽEL 0 
 

8. P. Pruner poděkoval přítomným a schůzi BD ukončil. 
 
Zapsal: Z. Pruner, předseda představenstva BD, v. r.   21. 12. 2016 



Usnesení z 19. náhradní členské schůze BD Tanvaldská 

Datum a místo konání: 20. prosince 2016, 20:00, sál ZUŠ Taussigova 

1. Členská schůze neschválila předložený Hospodářský výsledek BD za rok 2015 
včetně pokrytí účetní ztráty z fondu operativní zálohy a uložila představenstvu 
BD vypracovat a předat správcovské firmě připomínky. 
 

PRO 0  PROTI 66  ZDRŽEL 2 
 

 
2. Členská schůze nedoporučila svému zástupci p. Pilinovi hlasovat ve volbách 

do výboru SVJ pro profesionalizaci vedení výboru SVJ: 
 

    PRO 11 PROTI 40  ZDRŽEL 11 
 

 
 

Usnesení bylo schváleno:  

PRO 68  PROTI 0  ZDRŽEL 0 
 

 

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


