Bytové družstvo ZÁMEZÍ, družstvo
Brno, Zámezí 14, okres Brno-město, PSČ 621 00

ZÁPIS
Z jednání členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstva, IČ 255 94 303, zapsaného v Obchodním
rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Dr, vložka 3225, konané dne 20. června 2006 v 17,00
hodin
Datum konání:
Místo konání:
Přítomní:

20. 6. 2006
ZŠ Jehnice,ul. Blanenská 1
dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu

Program jednání:
1. Zahájení, volba předsedajícího schůze.
2. Zpráva o činnosti, hospodaření, vyúčtování a odsouhlasení hospodářské závěrky za rok 2005.
3. Kontrola plnění závěrů usnesení z poslední členské schůze.
4. Zpráva o kontrolní činnosti členů družstva Ing. Friesse a p. Kropáče, pověřenými členskou schůzí
k provádění kontrolní činnosti.
5. Plán činnosti na rok 2006.
6. Schválení odměn vedení družstva.
7. Organizační - zpráva představenstva o správě bytového fondu
- úklid v domech a jejich okolí
- pokos trávy před domy
- projednání zadané správy našeho majetku fi Bytasen
- informace o odpočtech spotřeby vody za rok 2005
- zpráva o provedené kontrole užívání družstevního majetku
- zpráva o projevených vadách v zimním období 2005
- informace o výstavbě v sousedství a provedení státního stavebního
dohledu příslušejícím Stavebním úřadem, s požadavkem vedení BD
uvedením do původního stavu
- informace o úklidu po zimním období provedeném OÚ Jehnice
- informace o provedených revizích plynu, hasič
- kontrola a seřízení plyn. kotlů v bytech
- informace o trvalém pobytu členů BD a aktualizace bydlících
v družstevních bytech k 31.12. každého kalendářního roku.
8. Diskuse.
9. Usnesení ze schůze.
10. Závěr schůze.
Ad 1. Najednání členské schůze se dostavilo 20 členů, vzhledem k tomu, že se nedostavila nadpoloviční
většina členů BD, stala se tato schůze neusnášeníschopná a byla ukončena oznámením, že
představenstvo svolá náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnu ode dne, kdy se měla
konat členská schůze původně svolaná s nezměněným pořadem jednání o čemž budou členové
vyrozuměni pozvánkou.

Rostislav Janovský
místopředseda BD
VBrně dne 21.6.2006

Tomáš Horník
předseda BD

