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Zpráva Návrhové komise – usnesení – na XXIII. členské schůzi 
bytového družstva MOLBYT konané  

dne 3. dubna 2013  
XXIII. členská schůze: 
 
 
1. Schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření bytového družstva od 

Náhradní XXI. členské schůze do 8. března 2013. 
2. Schvaluje finanční odměnu kontrolní komisi, jako celku, ve výši xxxxx Kč. 
3. Bere na vědomí převody členských práv a povinností uskutečněných od 25. dubna 2012 do  

3. dubna 2013.  
4. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 
5. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
6. Schvaluje roční účetní závěrku bytového družstva MOLBYT za rok 2012 a schvaluje zisk ve 

výši xxxxx Kč převést do fondu oprav pro rok 2013. 
7. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
8. Schvaluje zprávu volební komise - zvolení nových členů představenstva a náhradníků 

představenstva bytového družstva MOLBYT. 
9. Schvaluje zprávu o uskutečněných opravách domů v majetku bytového družstva MOLBYT od 

Náhradní XXI. členské schůze a plán oprav pro rok 2013 a I. čtvrtletí roku 2014.  
10. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 2014. 
11. Schvaluje pověření představenstva k převedení členských práv a povinností k bytu 59205 na 

základě výběrového řízení na nového člena družstva, který složí nejvyšší mimořádný vklad do 
fondu oprav. 

 
Složení návrhové komise: 
 
Mgr. Marek Luhan                ......................................... 
 
Ing. Rudolf Bien                   ......................................... 
 
Ing. Radek Zelenka               ......................................... 
 
Za návrhovou komisi vypracoval/a (hůlkovým písmem)………………………… , podpis ............................. 
 
Náplň práce návrhové komise: 
Připravuje návrh usnesení - zaznamenává výsledky voleb, hlasování, projednávané dokumenty, návrhy 
a připomínky. Jsou-li v průběhu schůze tyto odsouhlaseny, zapracovává je do usnesení. 
 
V Praze, dne 3. dubna 2013 
 
 
 
Pavel Šimon                                                             Alena Míková 
svolavatel schůze                                                      svolavatel schůze 
člen družstva                                                            člen družstva 
 
  
 
ing. Zdeněk Kocábek                         Ludmila Frýdlová                          Mgr. Marek Luhan 
předseda kontrolní komise              člen kontrolní komise                     člen kontrolní komise 
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