Zápis ze setkání členů Bytového družstva Zámezí, družstva
(dále jen BD Zámezí)
Ze dne 11.2.2009, které se konalo v 18 00 hod., v restauraci „Obecní dům“ v Jehnicích,
svolané písemně pověřenou osobou – správcem MÁJem, stavebním bytovým
družstvem zastoupeným předsedou družstva panem, Pavlem Jadrným.

Zápis
1. Jednání zahájil místopředseda družstva pan Janovský, který přívítal členy Bytového
družstva Zámezí, družstva (dále jen BD Zámezí) a hosty zástupce MÁJe, stavebního
bytového družstva (dále jen MÁJ, SBD) pověřeného správou objektu – bytového
domu předsedu družstva pana Pavla Jadrného a vedoucí ÚČV paní Libuši Kozoňovou,
dále s politováním konstatoval nepřítomnost předsedy BD Zámezí pana Tomáše
Horníka.

2. O provedení zápisu z jednání byla požádána a následně jednomyslně jmenována
Kozoňová Libuše vedoucí ÚČV MÁJe, SBD, ověřovatelem zápisu z jednání byl
jednomyslně schválen pan Oldřich Sova..

3. Pan Janovský z titulu své funkce požádal předsedu představenstva MÁJe, SBD pana
Jadrného aby poskytl informaci k plnění usnesení členské schůze o čerpání finančních
prostředků BD Zámezí. Pan Jadrný uvedl, že usnesení členské schůze bylo splněno
částeně, další čerpané prostředky, které měly být vráceny na účet BD Zámezí
uhrazeny dle požadavku členské schůze nebyly. Dále dokladoval, že doposud nebyla
předána členská evidence v rozsahu stanoveném zákonem. Navrhl ukončení správy
MÁJem, SBD z důvodu neplnění uzavřené smlouvy ze strany BD Zámezí, s tím, že se
velmi obtížně plní požadavky klienta bez konstruktivní spolupráce. Pan Janovský
navrhl hloubkový audit v případě odstoupení MÁJe, SBD od smlouvy, paní
Gendráčová současně navrhla změnu stanov, tak, aby nadále nebylo možné
podepisovat listiny družstva jedinou osobou, v souladu s tím bylo konstatováno, že
kontrolní mechanismy byly v tomto případě nedostatečné a pan Hubáček s polečně
s panem Sovou navrhli doplnit do stanov fukci kontrolního orgánu družstva, tak aby
byla pro příště zajištěna kontrola čerpání finančních prostředků BD Zámezí.
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4. Plénum členů BD Zámezí zamítlo požadavek na ukončení správy MÁJem, SBD,
žádalo o další prodloužení termínu pro dodání potřebných podkladů a současně
konstatovalo nečinnost předsedy družstva pana Horníka, dále konstatovalo, že pan
Horník nesplnil požadavek členů družstva na svolání řádné členské schůze, proto ze
svého středu pověřilo osobu ke svolání řádné členské schůze pana Oldřicha Sovu a
navrhlo program členské schůze viz. příloha za účasti notářky. Dále požádalo o
zpracování konceptu stanov dle požadavků a potřeb BD Zámezí.
5. Pan Janovský ukončil jednání ve 20 00 hod. a poděkoval za účast 19ti členům družstva
a hostům.
Zápis provedla:

………………………….
Kozoňová Libuše
V Brně dne: 20.2.2009
Zápis ověřil:

…………………………..
pan Oldřich Sova
V Brně dne: ……………….
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