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Zápis z Náhradní XXII. členské schůze bytového družstva 
MOLBYT  

konané dne 20. listopadu 2012 
 
Přítomní členové představenstva:  Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová,  
                                                            RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D., Simona Kalvodová 
Přítomní členové kontrolní komise: pí. Frýdlová, Mgr. Luhan, ing. Kocábek 
Přítomní členové družstva:  max. 94 členů družstva z registrovaných 229 k uvedenému 

datu.  
Přítomní hosté:  Pavel Maget, zástupce správní firmy REMA   
 
Z pověření představenstva bytového družstva Molbyt zahájila Náhradní XXII. členskou schůzi v 19:00 
hodin členka představenstva pí Miroslava Klecanová (dále jen předsedající) v souladu s pozvánkou 
(viz příloha č. 1) vyvěšenou dne 8. listopadu 2012 dle Stanov BD MOLBYT. Přivítala všechny 
zúčastněné družstevníky a hosta, jednatele správní firmy REMA, pana Pavla Mageta. Konstatovala, že 
z celkového počtu 229 členů družstva je podle prezenční listiny přítomno 93 delegátů, což je 40,6 % z 
celkového počtu členů družstva a Náhradní XXII. členská schůze je tak podle Stanov družstva 
usnášeníschopná.  
 
Bod 1) programu schůze 
Program Náhradní XXII. členské schůze byl stejný, jaký byl uveden na pozvánce pro XXII. členskou 
schůzi (příloha č. 1). Předsedající program Náhradní XXII. členské schůze přednesla a nechala o něm 
hlasovat 
Výsledek hlasování (přítomno 93 členů): pro - 93, proti - 0, zdržel se - 0.  
Program byl jednomyslně schválen. 
 
Předsedající informovala družstevníky o činnostech mandátové, volební a návrhové komise a 
přednesla návrhy na členy jednotlivých komisí. Družstevníci poté hlasovali o návrzích (viz. níže) 
s následujícími výsledky. 
 
Mandátová komise: navrhované složení – Monika Novotná (599), Jitka Smrčinová (601) a Dana 
Jansová (593). K návrhu neměl nikdo připomínky.  
Výsledek hlasování (přítomno 93 členů): pro - 90, proti - 0, zdržel se - 3.  
Složení mandátové komise bylo schváleno. 
 
Volební komise: navrhované složení - Iva Fryšová (592), Daniela Danešová (592), Leoš Novotný 
(601). K návrhu neměl nikdo připomínky 
Výsledek hlasování (přítomno 93 členů): pro – 90, proti – 0, zdržel se -  3. 
Složení volební komise bylo schváleno. 
 
Návrhová komise: navrhované složení - Mgr. Marek Luhan (592), Ing. Rudolf Bien (601) a ing. 
Radek Zelenka (598). K návrhu neměl nikdo připomínky. 
Výsledek hlasování (přítomno 93 členů): pro - 90, proti - 0, zdržel se - 3.  
Složení mandátové komise bylo schváleno. 
 
Předsedající požádala členy jednotlivých komisí, aby ze svého středu zvolili předsedy a ujali se svých 
funkcí. Jako zapisovatele členské schůze představila předsedající Simonu Kalvodovou a RNDr. 
Tomáše Mančala, PhD.. Zápis Náhradní XXII. členské schůze je přílohou č. 2 kompletní 
dokumentace. Jako ověřovatele zápisu představila Danu Jansovou (593) a Jitku Smrčinovou (601).  
 
Bod 2) programu schůze 
Předsedající požádala předsedu představenstva, pana Pavla Šimona, aby přednesl výroční zprávu 
představenstva (viz příloha č. 3). Ve zprávě shrnul pan Pavel Šimon činnost představenstva za 
uplynulé tři roky jeho mandátu. 
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Bod 3) programu schůze 
Předsedající vyzvala mandátovou komisi, aby podala svou zprávu. Zprávu přednesla Monika 
Novotná (viz příloha č. 4). Mandátová komise sdělila, že je v současné době přítomno 94 členů 
družstva podle presenčních listin včetně plných mocí (viz příloha č. 5), což představuje 41% účasti. 
Přehled přítomnosti družstevníků podle domů je přílohou č. 6. Dále konstatovala, že Náhradní XXII. 
členská schůze je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná. Tímto také stvrdila 
právoplatnost předchozích hlasování od zahájení Náhradní XXII. členské schůze. 
 
Bod 4) programu schůze 
Dále předsedající požádala Mgr. Ivu Fryšovou, předsedkyni volební komise, aby přednesla zprávu 
volební komise (viz příloha č. 7). Ve zprávě konstatovala, že v současné době končí tříletý mandát 
panu Pavlu Šimonovi, pí Aleně Míkové, pí Miroslavě Klecanové a Dr. Tomáši Mančalovi. Současné 
člence představenstva, pí Simoně Kalvodové, končí mandát až v dubnu 2014, na této schůzi se tedy 
budou volit pouze 4 členové představenstva. V určeném termínu podali kandidaturu do představenstva 
BD MOLBYT tito kandidáti: Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová a Dr. Tomáš Mančal. 
Předsedající vyzvala všechny kandidáty, aby se představili a ti tak v krátkých projevech učinili. 
 
Bod 5) programu schůze 
Předsedající poté navrhla, aby se o kandidátech hlasovalo jednotlivě a vyzvala k hlasování o tomto 
návrhu. 
Výsledek hlasování (přítomno 94 členů): pro - 94, proti - 0, zdržel se - 0.  
Návrh byl schválen. 
 
Poté proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech s následujícími výsledky (přítomno 94 členů): 
Alena Míková: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
Miroslava Klecanová: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
Dr. Tomáš Mančal: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byl zvolen členem představenstva. 
Pavel Šimon: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byl zvolen členem představenstva. 
 
Bod 6) programu schůze 
Volba náhradníků do představenstva. Na náhradníka byl navržen Ing. Radek Zelenka. Jiní náhradníci 
nebyli navrženi. Předsedající dala hlasovat o zvolení pana Zelenky náhradníkem na funkci člena 
představenstva. 
Výsledek hlasování (přítomno 93 členů): pro - 92, proti - 0, zdržel se - 1.  
Ing. Radek Zelenka byl zvolen náhradníkem na funkci člena představenstva. 
 
Bod 7) programu schůze 
Jako další bod schůze otevřela předsedající diskusi. Požádala účastníky diskuse, aby své příspěvky, 
pokud je budou chtít zaprotokolovat, podávali písemně. Do diskuse se přihlásil pan xxxxx s návrhem 
na snížení hranice počtu zúčastněných družstevníků pro konání náhradní členské schůze z nynějších 
40 % na 33%. Předsedající jako odpověď na tento příspěvek uvedla, že družstvo bude 
pravděpodobně v roce 2014 měnit formu (na družstvo vlastníků) a změna stanov by tak byla pouze 
krátkodobá. Navíc je na změnu stanov potřeba přítomnost notáře na členské schůzi. Do diskuse se 
posléze již nikdo nepřihlásil. 
 
Bod 8) programu schůze 
Po ukončení diskuze vyzvala předsedající předsedu návrhové komise Mgr. Marka Luhana, aby přečetl 
zprávu návrhové komise - usnesení Náhradní XXII. členské schůze (viz příloha č. 8). 
Předsedající požádala o připomínky a vzhledem k tomu, že žádné nebyly, vyzvala k hlasování o 
schválení uvedeného usnesení. 
Výsledek hlasování (přítomno 93): pro - 93, proti  - 0, zdržel se - 0.  
Usnesení Náhradní XXII. členské schůze bylo schváleno.  
¨ 
 
Předsedající poděkovala přítomným za účast a v 19:45 hodin ukončila Náhradní XXII. členskou schůzi. 
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V Praze, dne 22. listopadu 2012 
 
 
 
 
 
 
zapsali: 
 
 
 
 
 
Simona Kalvodová                                                                RNDr. Tomáš Mančal Ph.D. 
MOLBYT, bytové družstvo                                                       MOLBYT, bytové družstvo 
člen představenstva      člen představenstva 
 


