
Průběh příprav stanov  BD MOLBYT zapsaných ve VŘ  11.2.2015   

 

17.10.2013 -nákup vzorových stanov.  

leden – březen 2014 pí Míková, JUDr. XXXX(byt 59705)- předběžný návrh stanov 

1 úprava vzorových stanov SMBD na podmínky BD Molbyt 

duben – květen 2014 – pí Klecanová – 1. návrh stanov 

1) Úprava na automatické číslování kapitol, článků a podčlánku = automatickou tvorbu obsahu, 

protože  Vzorové stanovy od SMBD v el. podobě tuto funkci nevyužívaly. 

2) Prolnutí obsahu stávajících stanov BD Molbyt do předběžného návrhu stanov. 

3. 6. 2014 pí Klecanová -  zveřejnění 1. návrhu stanov 

3) byl zveřejněn na webu a v tištěné formě u zástupců domů. V  Molbytu č. 90/2014 byly 

zveřejněny informace k připomínkám s datem jejich odevzdání 22.6.2014. 

4) Zástupci domů obdrželi seznam družstevníků daného domu pro jejich vyjádření se k návrhu 

nových stanov. Dotazník odevzdali do 22.6.2014 zástupci domu 593,594,596,597 a 601. 

Ostatní zástupci připomínky neodevzdali. 

5) K 1. návrhu měli připomínky 4 družstevníci – pí. Klecanová, pí.XXXX(byt 59505),p.XXXX (byt 

59701) a ing.XXXX (byt 59223). 

22.6. 2014- pí Klecanová - zapracování připomínek 

26. 6. 2014 zveřejnění 2. návrhu stanov 

6) s možností připomínkování jejich obsahu družstevníky do 15. 7. 2014. Byly opět zveřejněny 

na našem webu a ve vytištěné formě, po zapracovaných úpravách, je opět obdrželi zástupci 

domů a dále bylo několik výtisků k dispozici v klubovně družstva. 

7) 26. 6. 2014 byla vyvěšena na obvyklém místě informace o možnosti připomínkování 2. 

návrhu stanov a 2. návrh byl zveřejněn na webu. 

10.7.2014  připomínky k druhému návrhu – Mgr. XXXX(byt 59710), ing.XXXX (byt 59609),ing.XXXX 

(byt 59313), p.XXXX (byt 59701) 

8) 10.7.2014 měly připomínky ing. XXXX 59609 a Mgr.XXXX 59710 

9) 14. 7. 2014 drobné připomínky – ing. XXXX 59316, p. XXXX 59701. 

10) Připomínky byly zapracovány do 2. Návrhu stanov do souboru 

Navrh_stanov_26062014_final_2_XXXX_MHM.rtf, ve kterém je barevně rozlišeno, kdo a co 

v návrhu stanov upravil. 

23.7.2014 byla sestavena  a sešla se komise z řad družstevníků s právním vzděláním  

11)  JUDr. XXXX (59705), JUDr. XXXX (59907), Mgr. XXXX (59710) a zástupců představenstva pí. 

Klecanové a pí. Míkové. 

12) Na schůzce této komise se zvažovalo zařazení jednotlivých připomínek do 2. návrhu stanov. 

13) Závěrečnou kontrolu obsahu stanov provedla Mgr. XXXX (59710). Vzhledem k tomu, že 

nerespektovala automatické číslování kapitol, článků a podčlánků a při úpravě je vkládala, 

případně přečíslovávala „natvrdo“, došlo ke kompletnímu rozhození číslování kapitol článků a 

podčlánků a nedal se tak vytvořit automaticky obsah. 

14) Závěrečnou úpravu, ve smyslu elektronického zpracování, udělala pí. Klecanová. 

21.8.2014 byl vyhotoven po kompletních úpravách 3. návrh stanov. 

15) 22. 8. 2014 byla zveřejněna informace na místě obvyklém o tom, že 3. návrh stanov je 

zveřejněn na webu BD Molbyt a ve vytištěné formě je k dispozici v klubovně družstva. 



16) 8. 9. 2014 ho zaslala pí Klecanová v el. formě JUDr. Tomáši Oulíkovi, včetně vložení jím  

doporučeného nového článku č. 71. 

17) 9. 9. 2014 JUDr. Oulík odpověděl, že se mu jeví obsah stanov dobře zpracovaný a odpovídá 

ZOK. 

11. 11. 2014 byly na XXV. členské schůzi družstevníky nové stanovy odsouhlasené. 

15. 12. 2014 – kompletní dokumentace k zápisu nových stanov a změně 5členného představenstva 

na 3členné představenstvo do Veřejného rejstříku předána notáři JUDr. Oulíkovi 

18) Veškerou dokumentaci pro zápis stanov BD MOLBYT a změn v představenstvu do Veřejného 

rejstříku zajistila pí Klecanová. 

11. 2. 2015 zápis nových stanov do Veřejného rejstříku 

19) Zápis nových stanov BD MOLBYT do VR se uskutečnil 11. 2. 2015 po nabytí právní moci ze 

dne 4. 2. 2015 (zveřejněno v Molbytu č. 94). 


