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Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 

(IČ 62408623) 
 

Den konání: 12.5.2014 

 

Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 

  162 00 Praha 6 

 

· Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána 

· Pan Vrána předložil plnou moc od paní Sovadinové (byt č.44) se zmocněním pro 

hlasování na této schůzi družstva. Paní Moravcová (byt č.11) byla zplnomocněna svojí 

matkou paní Petrů (byt č.20) pro hlasování na schůzi. Celkem bylo k dispozici 24 

hlasů a schůze tím pádem byla usnášeníschopná. 

· Jako zapisovatel byl zvolen Pavel Kučera 

· Schůze začala ve 20:05 a skončila ve 20:50 

 

V souladu s programem schůze byly projednány následující body 

· Pan Vrána oznámil členské schůzi, že účast paní notářky byla na poslední chvíli 

zrušena. Důvodem byla skutečnost, že družstvo nemělo k dispozici souhlas všech 

členů družstva, který je potřebný pro hlasování o změně stanov družstva.  

Družstvo se proto s notářskou kanceláří dohodlo na následujícím postupu 

o Notářská kancelář připravila pro družstvo novou verzi plné moci, pouze pro 

rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku změnou 

stanov, bez zadání data členské schůze 

o Představenstvo shromáždí plné moci od všech členů družstva. Plné moci bude 

nutné rozdělit mezi více členů družstva, aby nikdo ze zmocněnců neměl více 

než třetinu všech hlasů družstva. 

o Následně družstvo svolá řádnou členskou schůzi, která bude mít na programu 

pouze bod o změně stanov. Termín schůze bude primárně zvolen s ohledem na 

dostupnost zmocněnců a paní notářky. Schůze se uskuteční v přímo 

v prostorách notářské kanceláře. 

o Pokud se schůze osobně účastní někdo ze zmocnitelů, pozbývá jeho plná moc 

na platnosti. 

 

·  Pan Vrána zopakoval podmínky pro „prodej“ bytu č. 3 manželům Jůnovým z bytu 

č. 4 splněním dalšího členského vkladu ve výši 2 950 000,- Kč (viz. podklady pro 

schůzi). Členská schůze o návrhu hlasovala a návrh přijala: 

o 24 členů hlasovalo „pro“ 

o 0 hlasovalo „proti“ 

o 0 se „zdrželo“ hlasování 
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Manželé Jůnovi zajistí přípravu všech dokumentů potřebných pro „prodej“ a zrealizují 

„prodej“ včetně složení dalšího členského vkladu na účet družstva nejpozději do osmi 

týdnů od termínu konání schůze. Pokud nedojde ke složení dalšího členského vkladu 

v tomto termínu, bude tato částka úročena 2% p.a. (tj. stejným úrokem, který by 

družstvo získalo vložením částky na účet Modré pyramidy). 

Následně budou prostředky získané dalším členským vkladem převedeny na účet 

Modré pyramidy. 

· Pan Vrána krátce seznámil členskou schůzi s výsledky hospodaření družstva v roce 

2013 (viz účetní závěrka a zpráva o hospodaření družstva). Členská schůze následně 

hlasovala o převodu zisku z roku 2013 a let předchozích do fondu oprav. Členská 

schůze návrh přijala: 

o 24 členů hlasovalo „pro“ 

o 0 hlasovalo „proti“ 

o 0 se „zdrželo“ hlasování 

· Další členská schůze bude svolána před koncem roku. Na programu schůze bude 

volba nového představenstva, bilance stavu fondu oprav s možností snížení příspěvku 

na fond oprav a hlasování o převodu družstva do SVJ   

 

Příloha: 

- pozvánka na členskou schůzi (včetně podkladů na schůzi) 

- prezenční listina 

- plná moc paní Sovadinové pro pana Vránu pro hlasování na schůzi 

- vzor nové plné moci pro budoucí schůzi o rozhodnutí o podřízení družstva zákonu 

č. 90/2012 Sb., jako celku změnou stanov (k dispozici na webových stránkách 

družstva) 

- Účetní závěrka za rok 2013 (k dispozici na webových stránkách družstva) 

- Zpráva o hospodaření družstva za rok 2013 (k dispozici na webových stránkách 

družstva) 

 

V Praze 25.5.2014 

 

 

Za představenstvo: 
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Představenstvo družstva 

Na Klášterním 6, bytové družstvo 

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00 (dále jen „družstvo“) 
 

svolává 
 

ČLENSKOU SCHŮZI 
 

která se bude konat v pondělí 12.5.2014 

od 20:00 v prádelně našeho domu 

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6) 

 

Program členské schůze: 
 

· Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku 

změnou stanov družstva. 

· Rozhodnutí o způsobu „prodeje“ bytu č. 3, a to: 

o splněním dalšího členského vkladu stávajícím členem družstva 

nebo 

o přijetím nového člena družstva za podmínky splnění základního 

členského vkladu a dalšího členského vkladu.  

· Seznámení s hospodářským výsledkem družstva za rok 2013 

a rozhodnutí o převodu zisku do fondu oprav. 

 

Přílohou této pozvánky je návrh znění nových stanov bytového družstva 

(k dispozici na webových stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/ 

a v tištěné podobě u předsedy družstva). 

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může 

každý člen seznámit na vývěsce (informační desce) a na webových stránkách 

družstva http://www.naklasternim6bd.cz/ 

Žádáme všechny členy o účast na této členské schůzi. 
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V případě, že se člen nebude moci zúčastnit členské schůze osobně, může 

udělit písemnou plnou moc jinému členovi nebo třetí osobě. Tato plná moc 

musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení pouze 

na této jedné členské schůzi nebo na více členských schůzích a tím, že žádná 

osoba nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny 

všech členů družstva – jinak platí, že takovýto zmocněnec nemá pro jednání na 

členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 

Plnou moc musí udělit i manžel / manželka svému partnerovi v případě, že se 

schůze nezúčastní oba manželé a jestliže se jedná o společné členství vzniklé 

za trvání manželství. 

Formulář plné moci vydá na žádost představenstvo družstva. 

 

V Praze dne 26.4.2014 

 

 

Za představenstvo: 
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Doplňující podklady k programu členské schůze družstva 

Na Klášterním 6, bytové družstvo 

svolané na pondělí 12.5.2014 

 

 

Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku 

změnou stanov družstva 

 

hlavním cílem plánované schůze je rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku 

změnou stanov družstva – tj. odhlasování si nových stanov. 

Paní notářka, která bude na schůzi přítomná, provedla konečnou revizi stanov, jejichž znění jsme si 

odsouhlasili na členské schůzi konané 6.2.2014 a finální znění stanov je k dispozici na našich nových 

stránkách družstva - http://www.naklasternim6bd.cz/ . Pro lepší přehled o změnách provedených 

paní notářkou, jsme tyto změny nechali v aktuální verzi stanov označené, včetně komentáře paní 

notářky. 

Pro přijetí nových stanov je potřebný souhlas všech členů družstva a proto vás žádáme o maximální 

účast na schůzi (pro následné změny stanov je již potřeba nadpoloviční většina hlasů členské schůze). 

Pokud se schůze nebudete moct zúčastnit, žádáme vás o vyřízení plné moci pro hlasování o přijetí 

stanov. Formulář pro plnou moc je k dispozici na stránkách družstva (http://www.naklasternim6bd.cz/) 

a zároveň jednu kopii obdržíte do schránky společně s pozvánkou na schůzi). 

V případě, že členy družstva jsou manželé (tj. jedná se o společné členství manželů vzniklé za trvání 

manželství a máte nájemní smlouvu na oba manžele), je potřeba si zařídit plnou moc i pro manželku / 

manžela, pokud se členské schůze nebudou účastnit oba manželé. 

Plná moc nemusí být notářsky ověřená. 

 

Rozhodnutí o způsobu „prodeje“ bytu č. 3 

 

Na členské schůzi konané 6.2.2014 jsme se dohodli, že byt č.3 po panu Steinovi nabídneme 

potencionálním zájemcům z řad družstevníků za cenu 3 200 000,- Kč. Možnosti prohlédnout si byt 

využili tři družstevníci, přičemž pouze manželé Jůnovi (byt č. 4) projevili o byt zájem. Vzhledem ke 

stavu bytu a jeho poloze v domě ale nesouhlasili s požadovanou částkou a nabídli družstvu částku 

2 950 000,- Kč, kterou jsou schopni družstvu převést okamžitě po případném získání nájemní 

smlouvy. Je na zvážení družstevníků, jestli nabídku přijme nebo jestli zkusí byt „prodat“ za původní 

požadovanou částku přes realitní kancelář (kde je potřeba počítat s ponížením výsledné získané 

částky o provizi realitní kanceláře, která se pohybuje ve výši 3-5% a je nutné vzít v potaz i riziko, že 

byt získá někdo, kdo ho bude chtít dále pronajímat). 
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Pokud členská schůze neodsouhlasí výše uvedený návrh na „prodej“ bytu č. 3 manželům Jůnovým 

(splněním dalšího členského vkladu), nabídne družstvo byt k „prodeji“ přes realitní kancelář 

(ve skutečnosti se jedná o přijetí nového člena družstva za podmínky složení splnění základního 

členského vkladu a dalšího členského vkladu), přičemž prodej by se realizoval za těchto podmínek: 

- Byt bude nabízen přes realitní kancelář „Reality6“, která realizovala již „prodej“ bytů č. 41 a č. 42 

- Počáteční prodejní cena bytu bude stanovena na 3 200 000,- Kč (včetně provize realitní 

kanceláře) 

- V případě, že se do jednoho měsíce nenajde zájemce, který by danou cenu akceptoval, sníží 

realitní kancelář prodejní cenu o 50 000,- Kč a tímto způsobem bude snižovat cenu každý 

delší měsíc, dokud se nenajde vhodný zájemce nebo dokud cena bytu neklesne na částku 

2 700 000,- Kč. 

- Pokud by se ani poté nenašel vhodný zájemce, který by akceptoval danou cenu, rozhodla by 

o dalším postupu další členská schůze (případně i způsobem „per rollam“ – tj. korespondenčně). 

 

Seznámení s hospodářským výsledkem družstva za rok 2013 

a rozhodnutí o převodu zisku do fondu oprav 

 

Na webových stránkách družstva a na vývěsce družstva je k dispozici účetní uzávěrka družstva 

a zároveň na webových stránkách družstva je k dispozici „výroční zpráva“ o hospodaření družstva, 

připravovaná naší správcovskou firmou ATEST. 



  



  



 


