
Zápis z náhradní členské schůze Bytového družstva Tanvaldská, konané dne 15.7.2013 

 

1. Zahájení chůze – je přítomno 92 platných hlasů, jeden hlas nebyl uznán platným z důvodu 

neplatné plné moci 

2. Řídícím schůze byl zvolen Ing. Jelínek – 100% je pro 

3. Volba volební komise – M. Rulfová, Z. Tkáčová, Kindlmannová 

4. Schválení hospodářského výsledku za rok 2011 – přednesla účetní Ing. Kubíčková – schváleno 

100% 

5. Schválení hospodářského výsledku za rok 2012 – přednesla účetní Ing. Kubíčková – 1 se 

zdržel, 91 hlasů schváleno 

6. Schválení smlouvy o převodu bytů do osobního vlastnictví – 8 se zdrželo, 84 je pro schválení 

7. Zpráva o činnosti Bytového družstva za období působení současného představenstva – 

přednesl JUDr. F. Múhlfeit – schváleno 100% 

8. Volba představenstva a kontrolní komise – do představenstva byli zvoleni: 

a) Miloš Tomíček – 87 hlasů pro, 5 se zdrželo 

b) Radek Líbal – 88 hlasů pro, 4 se zdrželi 

c) Stanislav Šafránek – 90 hlasů pro, 2 se zdrželi 

d) Ing. Jana Skokanová – 76 hlasů pro, 13 se zdrželo, 3 hlasy proti 

e) Ladislav Ungr – 91 hlasů pro, 1 se zdržel 

f) Ing. Jiří Hamerník – 84 hlasů pro, 8 se zdrželo 

Do představenstva nebyli zvoleni: 

a) Pan Říha – odmítl práci v představenstvu 

b) Jana Novotná – 53 hlasů pro, 19 se zdrželo, 20 hlasů proti 

              Do kontrolní komise byli zvoleni: 

a) Zdeněk Pruner – 92 hlasů pro 

b) Markéta Havránková -  91 hlasů pro, 1 se zdržel 

c) Michal Richtera – 88 hlasů pro, 4 se zdrželi 

d) JUDr. Pavel Jungr – 92 hlasů pro 

e) Vonduška – 62 hlasů pro, 30 se zdrželo  

f) Ondřej Stejskal – 86 hlasů pro, 6 se zdrželo 

             Vzhledem k nepřítomnosti pana Vondrušky je zvolena do kontrolní komise Jana Novotná (60 

hlasů pro, 18 se zdrželo, 14 hlasů proti) jako náhradník, kdyby pan Vondruška nepřijal volbu. 

Dodatečně panem Vonduškou potvrzena účast v kontrolní komisi. 

 

  

            

   


