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Zápis č. 21/2016 ze schůze členů představenstva  

BD MOLBYT  

 
Datum: 11. 10. 2016 
Přítomni: Pavel Šimon, ing. Pavel Stehlík, Leoš Novotný 
Hosté:            Alena Míková 
Program: 

 
 
1. Volba místopředsedy představenstva BD MOLBYT 
 

1. Dne 22. března 2016 se konala XXVII. členská schůze, která zvolila na 5tileté volební období 
navržené kandidáty do představenstva BD MOLBYT, a to: pana Pavla Šimona, paní Alenu Míkovou a 
pana Leoše Novotného. Jako náhradníka do představenstva BD MOLBYT zvolila ing. Pavla Stehlíka. 

Po skončení XXVII. členské schůze se sešli, členskou schůzí nově zvolení, členové představenstva, 
kteří zvolili Pavla Šimona předsedou představenstva a Alenu Míkovou místopředsedou 
představenstva (viz. zápis č. 07/2016 ze schůze představenstva). Z důvodu odstoupení Aleny 
Míkové z funkce místopředsedy představenstva k 30.9.2016 a funkce člena představenstva 
k 30.9.2016 se sešli zbývající členové představenstva s řádně zvoleným náhradníkem do 
představenstva družstva ing. Pavlem Stehlíkem, který funkci člena představenstva BD MOLBYT 
přijal. 

Předseda představenstva Pavel Šimon navrhl na funkci místopředsedy představenstva pana Leoše 
Novotného, který uvedenou funkci nepřijal. Proto předseda představenstva navrhl na funkci 
místopředsedy představenstva ing. Pavla Stehlíka. 

Výsledek hlasování: pro: 2, proti: 0, zdržel se: 1. 

Místopředsedou představenstva BD MOLBYT na volební období byl zvolen ing. Pavel Stehlík, který 
uvedenou funkci přijal. 

Ve funkci předsedy představenstva BD MOLBYT na volební období zůstává pan Pavel Šimon a ve 
funkci člena představenstva BD MOLBYT na volební období zůstává pan Leoš Novotný. 

 
Vyjádření souhlasu se zápisem: 

Jméno Podpis Poznámka 

Pavel Šimon     

ing. Pavel Stehlík   

Leoš Novotný    

 
 
Zapsal Pavel Šimon …………………………………………. 
 
Originál zápisu je uložen v archivu XXVII. členské schůze. Všem členům představenstva a kontrolní 
komise je tento zápis zaslán v elektronické podobě, k zapůjčení je v tištěné formě u zástupců domů. 
Zápis je zveřejněn v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů na webových stránkách  
BD MOLBYT. 
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