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Zápis XXIII. členské schůze bytového družstva MOLBYT 
konané dne 3. dubna 2013 

 
 
Přítomní svolatelé (bývalé představenstvo Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová,  
s mandátem do 7. 3. 2013)   RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D., Simona Kalvodová 
Přítomní členové kontrolní komise:  pí. Frýdlová, Mgr. Luhan, ing. Kocábek 
Přítomní členové družstva:   max. 157 členů družstva z registrovaných  

229 k uvedenému datu, což je 68,56%.  
Přítomní hosté:   Pavel Maget, zástupce správní firmy REMA 
 
 
Bod 1) programu schůze – Zahájení XXIII. členské schůze, schválení pověření vedení 
schůze, schválení programu schůze 
 
XXIII. členskou schůzi zahájil pan Pavel Šimon v 18:40 hodin. Přivítal všechny zúčastněné 
družstevníky a hosta, jednatele správní firmy REMA, pana Pavla Mageta. Dále uvedl, že družstevníci 
byli informováni o skončení platnosti mandátu představenstva v 83. čísle informačního letáku 
MOLBYT, vydaného 7. března 2013. V průběhu  zápisu  členů  nově zvolených do představenstva BD 
MOLBYT na Náhradní XXII. ČS  do Obchodního rejstříku bylo zjištěno,  že úprava stanov BD MOLBYT  
o konání Náhradní členské schůze je  v rozporu s Obchodním zákoníkem § 239. Tím byla zpochybněna 
usnášeníschopnost této schůze i platnost voleb představenstva. Mandát představenstva tak skončil  
7. března 2013 (představenstvo bylo řádně zvoleno na 2. Náhradní XVIII. členské schůzi konané 
 8. prosince 2009).  

Pozvánka na XXIII. členskou schůzi byla představenstvem vyvěšena v souladu se Stanovami BD 
MOLBYT v domech 7. března 2013, tedy v době jeho platného mandátu. Dne 3. dubna 2013, 
představenstvo již mandát nemělo a proto nemohlo vedením této členské schůze, jako obvykle pověřit 
paní Miroslavu Klecanovou, ale jako člen družstva pan Pavel Šimon předložil ke schválení návrh, aby 
paní Klecanová členskou schůzi vedla. K návrhu neměl nikdo z družstevníků připomínky a tak nechal  
o návrhu hlasovat. V době hlasování bylo, podle prezenčních listin, přítomno 155 družstevníků.  
Výsledek hlasování: 
Pro: 153, proti: 0, zdržel se: 2 
 
Poté členka družstva, pí Miroslava Klecanová, převzala vedení XXIII. členské schůze (dále jen 
předsedající).  
Upozornila družstevníky, že při hlasování musí za každou bytovou jednotku hlasovat pouze jeden člen 
zvednutím ruky. Ty, kteří měli plnou moc k zastupování, požádala, aby při hlasování vždy zvedli list 
s počtem hlasů. 
 
Předsedající konstatovala, že shromáždění členů družstva bylo svoláno podle platných stanov BD 
MOLBYT. Předsedající přečetla program XXIII. členské schůze, který byl zveřejněn na pozvánce 
(příloha č. 1) na členskou schůzi ve všech domech BD MOLBYT 7. 3. 2013.  
Protože k  programu této členské schůze neměl nikdo z přítomných družstevníků připomínky, nechala 
o něm hlasovat.  
Výsledek hlasování: 
Přítomno 155 členů: pro: 155, proti: 0, zdržel se: 0.  
Program byl jednomyslně schválen. 
 
Dále vyzvala (podle zveřejněných informací představenstva družstva v Molbytu č. 83 ze 7. března 
2013, který dostal do schránky každý družstevník), aby ti, kteří nedoručili kandidátku na člena 
představenstva nebo náhradníka člena představenstva, aby tak učinili nyní s tím, že kandidátka musí 
být podaná písemně a musí obsahovat požadované údaje, které byly zveřejněny v občasníku Molbyt  
č. 83. 
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K řádnému průběhu členské schůze, ve smyslu schváleného programu, bylo třeba zvolit nejprve 
mandátovou komisi. Předsedající informovala družstevníky o činnosti mandátové komise a 
přednesla návrh na její složení: Dana Jansová (593), Anna Svobodová (595), Monika Novotná (599). 
Protože nikdo neměl k návrhu připomínky, nechala o navrženém obsazení mandátové komise hlasovat 
jako celku s následujícími výsledky. 
 
Přítomno 155 členů: pro: 152, proti: 0, zdržel se: 3.  
Složení mandátové komise bylo schváleno. 
 
Bod 2) programu schůze – zpráva mandátové komise 
 
Předsedající vyzvala předsedkyni mandátové komise, aby přednesla zprávu o počtu 
zúčastněných družstevníků. 
Zprávu (viz příloha č. 3)  přednesla Monika Novotná. Mandátová komise sdělila, že je v současné 
době přítomno 155 členů družstva podle presenčních listin vč. plných mocí (příloha č. 4), což 
představuje 67,68% účasti. Přehled přítomnosti družstevníků podle domů je přílohou č. 5.   
Dále konstatovala, že XXIII. členská schůze je usnášeníschopná a přijatá usnesení jsou právoplatná. 
Tímto také stvrdila právoplatnost předchozích hlasování od zahájení XXIII. členské schůze. 
 
Poté si vzala slovo předsedající a sdělila, že pro řádný průběh schůze je nutné ještě zvolit volební 
komisi (seznámí družstevníky s kandidáty, nechá o nich hlasovat a dohlíží na regulérnost voleb) a 
návrhovou komisi, která sleduje přednášené a projednávané dokumenty, připomínky a připraví návrh 
usnesení. 
 
Předsedající navrhla volební komisi ve složení: Iva Fryšová (592), Simona Kalvodová (598) a Leoš 
Novotný (601).  
Protože k návrhu neměl nikdo z družstevníků připomínky, nechala hlasovat o volební komisi jako 
celku. 
Výsledek hlasování (přítomno 156 členů): pro: 153, proti: 0, zdržel se: 3. 
Složení volební komise bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhla návrhovou komisi ve složení: Mgr. Marek Luhan (592), Ing. Rudolf Bien 
(601) a ing. Radek Zelenka (598).  
Protože k návrhu neměl nikdo z družstevníků připomínky, nechala hlasovat o volební komisi jako 
celku. 
Výsledek hlasování (přítomno 156 členů): pro: 153, proti: 0, zdržel se: 3.  
Složení návrhové 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 Pavla Šimona (592) a Miroslavu 
Klecanovou (601). 
 
Jako ověřovatele zápisu představila Danu Jansovou (593) a Veroniku Semotánovou (592). 
 
Zápis XXIII. členské schůze je přílohou č. 2 kompletní dokumentace této členské schůze. 
 
Bod 3) programu schůze – Zpráva představenstva družstva, odměna kontrolní komisi 
Předsedající požádala, pana Pavla Šimona, aby přednesl výroční zprávu představenstva  
za 3leté volební období od 8. 12. 2009 do 7. 3. 2013 (příloha č. 6).  
Součástí výroční zprávy byl i návrh na schválení odměny kontrolní komisi, v celkové výši xxxxx,- 
Kč.  
Předsedající nechala o tomto návrhu hlasovat.  
Výsledek hlasování (přítomno 156 členů): pro- 152, proti - 0, zdržel se - 4. 
Odměna pro kontrolní komisi v celkové částce xxxxx,- Kč byla schválena. 
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Bod 4) programu schůze – Převody členských práv a povinností 
Informace o uskutečněných převodech a dědických řízení od 24. 4. 2012 do 3. 4. 2013 (příloha č. 7) 
přednesla Simona Kalvodová. 
 
Bod 5) programu schůze – Zpráva kontrolní komise 
Předsedající požádala ing. Kocábka, předsedu kontrolní komise, aby přednesl zprávu kontrolní 
komise (příloha č. 8).  
 
Bod 6) programu schůze – Volba členů a náhradníků do představenstva družstva 
Předsedající požádala předsedkyni volební komise, pí Simonu Kalvodovou, aby seznámila družstevníky 
s platnými kandidátkami do představenstva bytového družstva MOLBYT, vyzvala kandidáty, aby 
přečetli svoji kandidátku a vedla volbu členů a náhradníků do představenstva BD MOLBYT. 
Předsedkyně VK, Simona Kalvodová, konstatovala, že 7. 3. 2013 skončil tříletý mandát panu Pavlu 
Šimonovi, pí Aleně Míkové, pí Miroslavě Klecanové, pí Simoně Kalvodové a Dr. Tomáši Mančalovi. 
Kandidaturu do představenstva BD MOLBYT podali tito kandidáti: Pavel Šimon, Alena Míková, 
Miroslava Klecanová, Simona Kalvodová a Dr. Tomáš Mančal (kandidátky jsou v příloze č. 9). 
Předsedkyně VK vyzvala všechny kandidáty, aby se představili a ti tak v krátkých projevech učinili. 
 
Poté navrhla, aby se o kandidátech hlasovalo jednotlivě a vyzvala k hlasování o tomto návrhu. 
Výsledek hlasování (přítomno 157 členů): pro - 157, proti - 0, zdržel se - 0.  
Návrh byl schválen. 
 
Poté proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech do představenstva s následujícími výsledky 
(přítomno 157 členů): 
Alena Míková: pro – 154, proti - 0, zdržel se – 3. Byla zvolena členkou představenstva. 
Miroslava Klecanová: pro – 156, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
Dr. Tomáš Mančal: pro – 156, proti - 0, zdržel se – 1. Byl zvolen členem představenstva. 
Pavel Šimon: pro – 155, proti - 0, zdržel se – 2. Byl zvolen členem představenstva. 
Simona Kalvodová: pro – 156, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
 
Za náhradníka na funkci člena představenstva byl navrhnut ing. Radek Zelenka, který kandidaturu 
přijal. 
Výsledek hlasování (přítomno 157 členů): pro - 156, proti - 0, zdržel se - 1.  
Ing. Radek Zelenka byl zvolen jako náhradník na funkci člena představenstva družstva. 
 
Bod 7) programu schůze – Zpráva volební komise 
Zprávu volební komise (příloha 10) přednesla její členka, Iva Fryšová. 
 
Bod 8) programu – Pověření představenstva k převedení členských práv a povinností 
k bytu 59205 na nového člena družstva, který vloží mimořádný členský vklad 
 
Návrh a Informace k tomuto bodu schůze přednesla pí Alena Míková – příloha č. 11.  
Předsedající nechala o pověření představenstva k převedení členských práv a povinností k bytu 59205 
na základě výběrového řízení na nového člena družstva, který vloží nejvyšší mimořádný členský vklad 
hlasovat. 
Výsledek hlasování (přítomno 157 členů): pro - 156, proti - 0, zdržel se - 1.  
Návrh byl schválen. 
 
Bod 9) programu schůze – Řádná účetní závěrka družstva za rok 2012 
Pí Alena Míková přednesla informace o řádné účetní závěrce družstva za rok 2012 a převodu zisku za 
rok 2012 do fondu oprav pro rok 2013 (příloha č. 12). 
Předsedající nechala o rádné účetní závěrce za rok 2012 hlasovat. 
Výsledek hlasování: (přítomno 157 členů): pro - 157, proti – 0, zdržel se - 0. 
Zpráva byla jednomyslně schválena. 
Bod 10) programu schůze - zpráva o opravách domů a plán oprav na rok 2013 a I. čtvrtletí 
2014. 
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RNDr. Tomáš Mančal PhD. přednesl zprávu o opravách uskutečněných od 24. 4. 2012 a plán oprav na 
rok 2013 a I. čtvrtletí 2014 (příloha č. 13).  
 
Výsledky hlasování (přítomno 157 členů): pro - 156, proti – 0, zdržel se - 1. 
Zpráva o opravách byla schválena.  
 
   
Bod 11) programu schůze - rozpis fondů družstva na rok 2014 
Zprávu přednesla pí Alena Míková (příloha č. 14).  
 
Bod 12) programu schůze - Diskuze 
Předsedající zahájila diskuzi. Požádala ty diskutující, kteří budou chtít zaprotokolovat svoje diskusní 
vystoupení do zápisu schůze, aby svůj příspěvek předali písemně. 
 
Ústní diskuzní příspěvky: pí Veronika Vrbová přednesla žádost na vyšší zabezpečení kontejnerových 
stání před bezdomovci (přidělat ochranné pletivo). 
Dále měl dotazy ing Džunda ohledně pokácených jehličnanů před domem 596 a vznesl požadavek, aby 
zde byly stromy opět vysázeny. (stromy byly na pozemku MČ P8, o jejich pokácení rozhodlo oddělení 
ochrany přírody MČ P8 – stromy byly ve špatném stavu a mohly ohrozit bezpečnost lidí).  
 
Nikdo z družstevníků nepředložil diskuzní příspěvek písemně a další družstevníci se do diskuze 
nepřihlásili. 
 
Bod 13) programu schůze – Zpráva návrhové komise - usnesení 
Po ukončení diskuze vyzvala předsedající předsedu návrhové komise, Mgr. Marka Luhana, aby přečetl 
zprávu návrhové komise (příloha č. 15). Předsedající požádala o připomínky. Vzhledem k tomu, 
že žádné nebyly, vyzvala k hlasování o schválení uvedeného usnesení. 
 
Výsledek hlasování (přítomno 157): pro - 156, proti  - 0, zdržel se - 1.  
Usnesení XXIII. členské schůze bylo schváleno.  
 
 
Předsedající poděkovala přítomným za účast a ve 20:00 hodin ukončila XXIII. členskou schůzi. 
 
 
 
V Praze, dne 11. dubna 2013 
 
 
 
 
zapsali: 
 
 
 
 
Pavel Šimon      Miroslava Klecanová 
MOLBYT, bytové družstvo    MOLBYT, bytové družstvo 
předseda představenstva    člen představenstva 


