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Vážení členové BD Molbyt,  
v tomto čísle občasníku Molbyt přinášíme důležité 
informace  týkající se XXIII. členské schůze a další zprávy 
o tom, co se v našem družstvu událo od ledna 2013.  
 
XXIII. členská schůze a volba nového 
představenstva 
Dne 3. dubna  2013 se uskuteční XXIII. členská 
schůze v 18.30 hod. v jídelně základní školy Petra 
Strozziho, Za Invalidovnou. Pozvánka s programem 
schůze bude vyvěšena 7. března 2013 ve všech domech. 
Součástí programu bude i nová volba členů a náhradníků 
do představenstva BD Molbyt. Stávající představenstvo 
bylo zvoleno na Náhradní XXII. členské schůzi konané 
dne 20. listopadu 2012. Důvody pro nutnost jeho 
opětovné volby jsou následující: 
1. Náhradní XV. členská schůze konaná dne 15. května  
2007 odsouhlasila změnu stanov v článku 11, odst. 1.d) 
na nové znění: „.Členská schůze je usnášeníschopná, je-li 
přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li 
usnášeníschopná, svolá představenstvo Náhradní 
členskou schůzi do 15 minut po ukončení řádné členské 
schůze. Náhradní členská schůze musí probíhat podle 
původního programu řádné členské schůze. Náhradní 
členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti 
alespoň 40 % členů.“ Cílem této úpravy bylo umožnit 
konání Náhradní schůze hned po ukončení 
neusnášeníschopné řádné členské schůze a tak ušetřit 
členům družstva čas již vynaložený na účast na řádné 
schůzi a náklady na pronájem prostor a ozvučení. Návrh 
na změnu stanov byl před schůzí s právníky konzultován 
a platnost této změny v souladu se zák. 358/1992 Sb.  
§ 52 a § 53 na místě osvědčil (následně i celý zápis z této 
členské schůze) notář JUDr. Tomáš Oulík  - výňatek ze 
zákona: zák.358/1992 Sb., § 52 (Vázanost právními 
předpisy): Notář je v notářské činnosti a při poskytování 
právní pomoci vázán zákony a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy. Při poskytování právní pomoci je 
vázán také pokyny klienta.  
Dále § 53 (Odmítnutí provedení úkonu) 
(1) Notář odmítne provedení požadovaných úkonů, 
jestliže 
a) tento úkon odporuje zákonům nebo dalším obecně 
závazným předpisům. 
Představenstvo tedy bylo přesvědčeno, že zmiňovaná 
úprava stanov je zcela v souladu se zákonem.  

  
2. Na Náhradní XXII. členské schůzi proběhla volba členů 
nového představenstva. Během procesu zápisu nově 
zvolených členů do Obchodního rejstříku bylo 
představenstvu sděleno, že výše uvedená úprava stanov 
je v rozporu s Obchodním zákoníkem § 239, 
usnášeníschopnost této schůze a tím i platnost voleb 
představenstva byla zpochybněna. § 239 OZ definuje, že  
Náhradní členská schůze musí být  uskutečněna 
v náhradním termínu definovaném zákonem tj. do  
3 týdnů po konání řádné členské schůze a musí být 
svolána  novou pozvánkou s nezměněným pořadem 
jednání, která musí být vyvěšená nejméně 10 dní před  
plánovaným dnem konání schůze (tzn. nesmí se konat 
týž den, jako řádná členská schůze). Podle zákona je 
řádná členská schůze usnášeníschopná při účasti 
nadpoloviční členů družstva. Náhradní členská schůze je 
usnášeníschopná při jakékoliv účasti členů družstva.  
 
3. Z výše uvedeného vyplývá, že mandát stávajícího 
představenstva končí dne 7. března 2013 a proto je 
nutné provést opětovnou volbu členů nového 
představenstva. Členové stávajícího představenstva Pavel 
Šimon, Miroslava Klecanová, Alena Míková, Simona 
Kalvodová a Tomáš Mančal, kteří již byli zvoleni na 
„neplatné XXII. členské schůzi“ opětovně předloží na 
XXIII. členské schůzi svoji kandidaturu do představenstva 
i na další tříleté volební období.  
Každý z družstevníků má právo kandidovat do voleb za 
člena představenstva sám, nebo může nominovat svého 
kandidáta. Přihláška kandidáta do představenstva musí 
obsahovat základní data o kandidátovi, jimiž jsou jméno, 
příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní 
telefon, od kdy je členem BD Molbyt s uvedením čísla 
domu a čísla bytu a čestné prohlášení o splnění 
podmínek pro výkon funkce člena představenstva a jeho 
souhlas s kandidaturou. Součástí přihlášky musí být  
i prohlášení, že kandidátovi není známa žádná překážka 
vyplývající ze stanov BD MOLBYT a obecně závazných 
právních předpisů, která by mu bránila působit  
v představenstvu BD MOLBYT. 
Přihlášky kandidátů do představenstva BD 
MOLBYT odevzdejte do klubovny družstva v 
zalepené obálce s nápisem „PŘIHLÁŠKA 
KANDIDÁTA DO VOLEB ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 
BD MOLBYT 2013“. 
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Stav financí k 5. 3. 2013: 
běžný účet:    Kč              xxxxx Kč, 
spořicí účet:   Kč              xxxxx Kč, 
úvěrový účet: Kč              xxxxx Kč, 
hotovost v pokladně:        xxxxx Kč. 
 
Byt 59205 a příprava na převod členských práv  
a povinností na nového člena. 
Pověření představenstva k přijetí nového člena do 
družstva s převedením práv a povinností k bytu 
59205.  
Stávající pronájem bytu č. 59205 je smluvně uzavřen na 
dobu určitou a to do 30. září 2013. Vzhledem 
k plánovanému převodu bytů do osobního vlastnictví 
v roce 2014 představenstvo předpokládá převod 
členských práv a povinností k bytu 59205 ve IV. čtvrtletí 
2013, za podmínky mimořádného vkladu do fondu oprav. 
Z těchto důvodů představenstvo požádá družstevníky na 
XXIII. členské schůzi o schválení  tohoto úkonu formou 
výběrového řízení. Část takto získaných finančních 
prostředků by po odsouhlasení družstevníky mohla být 
použita na náklady spojené s převodem bytů do OV  
a opravy domů  
 
Výtahy 
V souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem bylo 
firmě Ctibůrek výtahy zaplaceno v tomto roce 6 splátek 
ve výši à xxxxx Kč s DPH, celkem xxxxx Kč  
 

 
s DPH. Dne 5. 3. 2013 byla z fondu oprav splacena 
poslední splátka a tím doplacena celková částka za 
rekonstrukci výtahů ve výši xxxxx Kč s DPH. Tato částka 
odpovídá částce uzavřené v SOD, při rekonstrukci 
nedošlo k žádným vícenákladům. 
 
Odpadky kolem domu 
Stále trvá nešvar některých našich družstevníků 
odhazovat odpadky, zbytky jídla a nedopalky z oken. 
Prosíme ty z vás, kteří tak činí, aby zvážili, zda je 
nezbytné vytvářet kolem domu smetiště a přispívat tak 
k tomu, že se dobře daří krysám, které se zde 
přemnožují. Prováděná a placená deratizace se pak míjí 
svým účinkem. 
 
Oprava vstupů do domů 
Oprava vstupů do domů – odlepené dlaždice a propadlé 
chodníčky, budou opraveny v závislosti na teplotě  
a vlhkosti ihned po skončení zimního období. 
 
Představenstvo vyzývá všechny družstevníky, aby 
se na XXIII. členskou schůzi, která se koná, jak 
jsme již napsali v úvodu, ve středu 3. 4. 2013 od 
18.30 hod. v jídelně ZŠ, dostavili a nemusela se 
tak svolávat Náhradní XXIII. členská schůze 
v jiném termínu. Upozorňujeme, že v případě 
zastupování je pro účast na členské schůzi nutná 
úředně ověřená plná moc. 

 
 
 
 

VESELÉ VELIKONOCE strávené v duchu tradice vám přeje představenstvo BD MOLBYT. 
 
 
 

 


