
Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6
gČ 6240s623)

Den konáni.2I.4.2016

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

162 00 Praha 6

Schůzi zahájl| a řídil Václav Yrána

Celkem bylo k dispozici 21 hlasů a schůze tím pádem byla usnášeníschopná.

Jako zapisovatel byl zvolen Václav Yrána

Schůze zača|ave 20:05 a skončila ve 21:00

V souladu s programem schůze byly projednány následující body

o pan yrána představil novou členku družstva paní koželuhovou, která byla pť|lata za

nového člena družst:ta a ziskala nájemní smlouvu na byt č. 3 po panu Steinovi

o pan yrána informoval družstevníky o proběhlých aktivitách družstva v roce 2015 a o

výsledcích hospodaření družstva v roce 2015 (účetni závérka i přehled o čerpání fondu

oprav byl k dispozici účastníkům schůze), Zároveň informoval družstevníky o tom, že

na konci února 2016 družstvo splatilo (pomocí mimořádné splátky na konci fixačního

období) úvěr u Modré pyramidy.

o proběhla diskuse o možných aktivitách do budoucna. prioritou je oprava vchodových

dveří, aby nedocházelo k jejich nechtěnému zablokování. Následně je v plánu

zabezpečení sklepních prostor (mřižna schodiště do sklepa, výměna zárubni a dveří ve

sklepních prostorách) a úprava původní ,,dílny" na další prostor pro kola.

Případná výměna rozvodů plynu proběhne dle výsledků následující revize plynu.

. Účastníci schůze dostali formulář, ve kterém maji označit svojí sklepní kóji nebo označit

možnost, že nevi, která kóje k jejich bytu paťí. Zby|i družstevníci obdrži formulář do

schránek. Až představenstvo shromáždí zpět formuláře od všech družstevníků, tak

všechny neidentifikované sklepní kóje budou otevřeny, vyklizeny a přiděleny

družstevníkům, kteří svojí kóji nyní nemají.

o proběhla diskuze o případném převodu družstva do svJ, při které pan vlček představil

anketu, která by měla předbéžné zmapovat zájem družstevníků o převod do SVJ. Pan

Yrána zároveň zjisti, kolik hlasů bude potřeba pro odhlasováLrrí převodu. Následně by

koncem června proběhla další schůze družstva, při které by se o převodu družstva do

svJ oficiálně hlasovalo
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o pan yrána oznámt| plán představenstva, předat vedení družstva novým kandidátům.

Skutečný termín ukončení fungování současného představenstva by se odvíjel od

rozhodnutí družstva o přechodu do SVJ, protože pokud by se družstvo rozhodlo přejít

do SVJ, musely by po nějakou dobu fungovat dvě představenstra(za družstvo a za SVJ)

a nedávalo by smysl volit nové představenstvo družstva, které by následně zaniklo.

Příloha:

- pománka na členskou schůzi

- prezenční listina

Zapíedstavenstvo:

Y Praze 17.5.2016

L
předseda družstva
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představenstvo družstva
N a KIášte rn ím 6, bytov é družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 oo (dále jen ,,družstvo")

svolává

CLENSKOU SCHUZ!
která se bude konat ve čtvrtek 21 .4.2016

od 20:00 v prádelně našeho domu

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

Program členské sch ůze,,

o lnformace o hospodaření a aktivitách družstva v roce 2015

o lnformace a diskuze o plánovaných aktivitách družstva v roce 2016
(rekonstrukce rozvodů plynu, zabezpečení sklepních prostor)

o ldentifikace sklepních kójí a jejich označování
(v průběhu dubna dostanete do schránek informační dopis s žádostí o identifikaci

vaší sklepní kóje)

. Převod družstva do SVJ
Vzhledem k tomu, že družstvo splatilo úvěr, kteriý čerpalo na proběhlé

rekonstrukce, rádi bychom otevřeli diskuzi o případném převodu družstva do SVJ.
Během této schůze bychom s vámi chtěli probrat výhody i nevýhody převodu do

SVJ a zjistit váš názor na převod. Následně bychom na následující členské schůzi
plánované na červen 2016 provedli oficiální hlasování o převodu družstva do SVJ.

. změna představenstva
Po více než dvanácti letech, bychom rádi předali vedení družstva novým

kandidátům. Rádi bychom s vámi tuto změnu nejprve probrali a na následující
schůzi bychom o novém představenstvu hlasovali.
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Na webových stránkách družstva hftp://www.naklasternim6bd.czl je k dispozici
účetní závérka za rok 2015 a zpráva o stavu fondu oprav družstva za rok 2015
připravovaná naší správcovskou firmou ATEST.

Y Praze dne 29.3.2016

Za představenstvo.

Václav Vrána - předseda

člen'družstva
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Prezeněni listina - 21,4.2016
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