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Notářský zápis 
 
sepsaný dne třicátého prosince roku dva tisíce deset, tj. 30.12.2010, mnou JUDr. Janou Vaňkovou, 
notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 5 – Smíchov, Radlická 663/28;  -------------- 
 
------------------------------------------------------ Oddíl I.  ---------------------------------------------------- 
 
K žádosti představenstva bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, 
Kobylisy,  Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409 (dále též jen 
„Družstvo“),  tlumočené panem Ing. Jaromírem Fabiánkem, dat. nar. 16.03.1941, s bydlištěm Praha 
8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 182 00, předsedou představenstva Družstva, dostavila jsem se 
dne 22.11.2010 (tj. dvacátého druhého listopadu roku dva tisíce deset) v 18:00 hod. do velkého 
sálu v I. patře Kulturního domu v Ládví, v Praze 8, abych se zúčastnila jednání členské schůze 
bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 
182 00, identifikační číslo 256 93 409, svolané písemnou pozvánkou ze dne 14. října 2010 a 
následně sepsala tento notářský zápis obsahující osvědčení dle ustanovení §80a notářského řádu, tj. 
osvědčení požadovaných formalit a právních jednání družstva či jeho orgánů a osvědčení obsahu: - 
 
--------------------------------------------------- Rozhodnutí ------------------------------------------------- 
členské schůze bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, 

Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409, zapsaného v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 4271,  oddíl Dr., dnem 9. září 1998, ------------------- 
 
přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého druhého listopadu  roku dva 
tisíce deset, tj. 22.11.2010, od 18:00 hod., s tím, že registrace členů probíhala od 17:30hod., 
ve velkém sále v 1. patře Kulturního domu v Ládví, Praha 8 a jehož se podle zápisů v prezenční 
listině účastnilo 190 členů (společných členů) Družstva z celkového počtu 323 členů evidovaných 
družstvem, kteří disponují úhrnem 190 hlasy oprávněnými hlasovat, tj. 58,8% všech hlasů členů 
Družstva oprávněných vykonávat hlasovací práva.  --------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- Část I. -------------------------------------------------------- 
 
Článek první : ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této členské schůze a v jejím průběhu a 
na základě mé přítomnosti při celém jejím jednání, osvědčuji níže uvedené formality a právní 
jednání orgánů Družstva související s přijetím předmětných rozhodnutí: -------------------------- 
 
a) Existenci bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Slancova 1255/16, 

PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409, jsem ověřila z výpisu z vložky 4271, oddíl Dr., se 
dnem zápisu 9. září 1998, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, 
vyhotoveného dne 22.11.2010 převedením výstupu z informačního systému veřejné správy 
z elektronické podoby do podoby listinné pod číslem V 2087/2010, o kterém předseda ---------- 
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představenstva Družstva pan Ing. Jaromír Fabiánek prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o 
Družstvu zapisovaných do obchodního rejstříku, a že tyto údaje nebyly změněny žádnými 
úkony či jinými skutečnostmi, které by nebyly dosud v obchodním rejstříku zapsány.  ------------ 

 
b) Působnost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila z Článku 32 odst. 

2. písm. a) a b) předložených Stanov bytového družstva Bytové družstvo Slancova v jejich 
úplném znění platném ode dne 10.11.2008, o němž předseda představenstva družstva pan Ing. 
Jaromír Fabiánek, který mě toto znění Stanov Družstva předložil prohlásil, že obsahuje  
poslední úplné  znění Stanov Družstva, které nebylo měněno (dále též jen „Stanovy Družstva“) 
a z ustanovení §226 odst. (3), §239, odst. (4) a §241 odst. (4) zákona č. 513/1991 Sb. 
Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.   -------------------------------------- 

 
c) Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí jsem zjistila:    ---------------- 
 
• Z písemné pozvánky (oznámení) o konání členské schůze ze dne 14. října 2010, o které 

předseda představenstva Družstva pan Ing. Jaromír Fabiánek prohlásil, že byla řádným 
způsobem a ve lhůtě zaslána všem členům Družstva a vyvěšena na vývěskách jednotlivých 
vchodů, a to v souladu s ustanovením Článku 33 odst. 3. Stanov Družstva v jejich platném 
úplném znění a v souladu s ustanovením §239 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního 
zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.  ------------------------------------------------------- 

 
• Z výpisu z vložky 4271, oddíl Dr., se dnem zápisu 9. září 1998, obchodního  rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, vyhotoveného dne 22.11.2010 převedením výstupu z informačního 
systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné pod číslem V 2087/2010.  ---- 

  

• Z předložených Stanov bytového družstva Bytové družstvo Slancova v jejich úplném znění 
platném ode dne 10.11.2008.   ------------------------------------------------------------------------------ 

 
• Z prezenční listiny členů přítomných na členské schůzi bytového družstva Bytové družstvo 

Slancova ze dne 22.11.2010 (jejíž originál je uložen u Družstva a její kopie o deseti listech 
včetně kopií 29 plných mocí tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu) a z prohlášení 
předsedy představenstva družstva pana Ing. Jaromíra Fabiánka, který při zahájení členské 
schůze v 18:00 hod. ukončil prezenci a prohlásil, že podle zápisů v listině přítomných, kterou 
mu předala paní Jana Giňová, členka představenstva, jsou v okamžiku zahájení členské schůze 
přítomni členové (společní členové) Družstva, kteří disponují 189 (tj. jedno sto osmdesáti 
devíti) hlasy oprávněnými hlasovat z celkového počtu 323 hlasů evidovaných členů (společných 
členů) Družstva oprávněných vykonávat hlasovací práva, přičemž v souladu s  ustanovením 
§240 odst. (1) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních 
předpisů, má každý člen (společní členové) Družstva  jeden hlas a členská schůze je tedy 
schopná usnášení, neboť dle ustanovení Článku 33 odst. 4. platných Stanov Družstva je členská 
schůze usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Družstva. --------------- 

 
• Z prohlášení pana Ing. Jaromíra Fabiánka, který zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a 

požádal všechny přítomné, kteří obdrželi při prezenci platný hlasovací lístek, tj. zelený se 
žlutým pruhem, aby zaujali svá místa v sále v jednotlivých řadách, které byly uspořádány po  
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jedenácti, po obou stranách od středové uličky, s tím, že první místo v každé řadě je určeno pro 
jednotlivé sčitatele hlasů (sčítací komisaři) kterým byly rozdány sčítací karty s číslem řady, 
barevně odlišené pro pravou a levou stranu od středové uličky. Předseda představenstva pan 
Ing. Jaromír Fabiánek poté vysvětlil, jakým způsobem bude probíhat hlasování k jednotlivým 
bodům. Při každém hlasování byly sečteny hlasy „pro“, „proti“ a „zdržel se“ a po vyzvání 
předsedajícím členské schůze každý sčítací komisař nahlásil počet hlavnímu sčítacímu komisaři, 
kterým byla paní RNDr. Dana Nováková a předány předsedajícímu členské schůze. -------------- 

 
• Z prvního hlasování, kterým byla schválena: ------------------------------------------------------------- 

- délka jednotlivých diskusních příspěvků na 2 (tj. dvě) minuty bez omezení jejich počtu,  ------- 
- zvolena komise pro návrh usnesení ve složení za představenstvo Družstva pan Ing. Jan Samek 
a  z řad členů Družstva paní Kudláčková a paní Purrová,  ---------------------------------------------- 
- zvolena volební komise ve složení pan Josef Kučera za představenstvo Družstva a paní 
Kunstová a pan Šula z řad členů Družstva, ---------------------------------------------------------------- 
- zvoleni navržení sčitatelé hlasů z řad členů Družstva ve složení paní Lázňovská, paní Sochová, 
pan Hrůnek, pan Kubovčiák, pan Kratochvíl, pan Vajnar, pan Bubník, paní Čepelková, paní 
Divišová, paní Vilímcová, paní Kheková, pan Pamětický, paní Nagovská, pan Mareš, paní 
Koutná, paní Kolínská, paní Tichá, paní Řeháková, paní Kovaříková, pan Buršík, paní Dubová 
a pan Veselý a hlavním sčitatel hlasů paní RNDr. Dana Nováková, ----------------------------------- 
a to s tímto výsledkem hlasování: 187 přítomných členů hlasovalo „pro“, žádný z přítomných 
členů se nezdržel hlasování a jeden hlas z přítomných členů hlasoval „proti“. ---------------------- 
Proti výkonu tohoto hlasování a proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné 
námitky. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
d) Způsobilost členské schůze k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena před 
vlastním hlasováním prohlášením předsedajícího členské schůze pana Ing. Josefa Urbana, dat. nar. 
29.10.1939, s bydlištěm Praha 8, Kobylisy, Slancova 1262/2, jehož totožnost jsem zjistila z  
předloženého úředního průkazu totožnosti, který byl představenstvem Družstva pověřen řízením 
členské schůze jako její předsedající spolu s osobou pořizující zápis, a to panem Ing. Tomášem 
Turanem a osobou kontrolující zápis, a to paní RNDr. Danou Novákovou, v rámci projednání 
prvního bodu programu jednání členské schůze družstva. -------------------------------------------------- 
Proti tomuto prohlášení předsedajícího členské schůze nebyl vznesen žádný protest či 
námitka.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Článek druhý : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž bylo 
Družstvo či jeho orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí členské schůze 
Družstva byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i Stanovami bytového družstva Bytové 
družstvo Slancova.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------- Část II. ------------------------------------------------------ 
 
Článek první : ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na základě své přítomnosti při jednání členské schůze dále osvědčuji, že členská schůze bytového 
družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 182 00,  
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identifikační číslo 256 93 409, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze ve vložce 4271, oddíl Dr.,  po projednání  přijala tato rozhodnutí: ------------------------------ 
 
K bodu 7. programu jednání členské schůze: ------------------------------------------------------------------ 
 
Členská schůze družstva Bytové družstvo Slancova konaná dne 22.11.2010 schvaluje změny 
Stanov Družstva ve znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské schůze na 
vývěskách, a to takto:  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. V Článku 6 nazvaném  Vznik členství se vypouští tento dosavadní text: ------------------------ 
„ pouze fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky; podmínka trvalého pobytu 
neplatí v případě uvedeném v článku 9 stanov“.  ------------------------------------------------------------ 
a doplňuje se text „fyzická nebo právnická osoba dle § 227 odst 1 obch. zák.“ ------------------------ 
 
Nové znění je tedy následující: ------------------------------------------------------------------------------ 
1. Členem družstva může být fyzická nebo právnická osoba dle § 227 odst 1 obch. zák.. ------------ 

 
2.  V Článku 8 nazvaném Převod členství se do stávajícího znění: ----------------------------------  
1. Převod práv a povinností spojených s  členstvím v bytovém družstvu na základě písemné dohody 
nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu 
přecházejí z dosavadního člena na nabyvatele předložením smlouvy o převodu členských práv a 
povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě.  ---------------------------------- 
2. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností nastávají, jakmile 
družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členských práv a povinností 
a písemný souhlas nabyvatele členských práv a povinností.  ----------------------------------------------- 
doplňuje text: “ Podpisy všech povinných účastníků smlouvy musí být notářsky ověřené“  --- 
 
a nové znění je tedy následující: ----------------------------------------------------------------------------- 
1. Převod práv a povinností spojených s  členstvím v bytovém družstvu na základě písemné 

dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím v 

družstvu přecházejí z dosavadního člena na nabyvatele předložením smlouvy o převodu 

členských práv a povinností družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Podpisy 
všech povinných účastníků smlouvy musí být notářsky ověřené. ---------------------------------------- 
2. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členských práv a povinností nastávají, jakmile 

družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členských práv a povinností 

a písemný souhlas nabyvatele členských práv a povinností. Podpisy všech povinných účastníků 
smlouvy musí být notářsky ověřené. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 3. V Článku 28 nazvaném Výměna bytu se do stávajícího znění: ------------------------------------- 
9. Nájemce bytu může uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda o výměně bytu podléhá souhlasu 
představenstva. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Součástí dohody o výměně bytu musí 
být smlouva účastníků výměny o  převodu členských práv a povinností  -------------------------------- 
doplňuje text: “ Podpisy všech povinných účastníků smlouvy musí být notářsky ověřené“ ----- 
 
a nové znění je tedy následující: ------------------------------------------------------------------------------ 
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9. Nájemce bytu může uzavřít dohodu o výměně bytu. Dohoda o výměně bytu podléhá souhlasu 

představenstva. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu. Součástí dohody o výměně bytu 

musí být smlouva účastníků výměny o  převodu členských práv a povinností. Podpisy všech 
povinných účastníků smlouvy musí být notářsky ověřené.  ----------------------------------------------- 
 
4.  V Článku 35 nazvaném  Představenstvo se vypouští následující text:  --------------------------- 
9. Představenstvo je povinno učinit veškeré právní úkony nutné pro uzavření kupní smlouvy o 
koupi bytového domu Slancova 1253 - 1262, Praha 8.  --------------------------------------------------- 

 
5. Článek 42 nazvaný  Fond další majetkové účasti, jehož text je následující: --------------------- 
1. Fond další majetkové účasti se tvoří splátkami členů družstva na úhradu kupní ceny domu a 
pozemků.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Fond další majetkové účasti se snižuje pouze v případě výplaty vypořádacího podílu podle 
těchto stanov.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

se zcela vypouští. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. V Článku 45 jehož stávající znění je následující: ------------------------------------------------------ 
1. Po splnění všech podmínek a závazků vyplývajících pro člena družstva z kupní smlouvy 
uzavřené mezi družstvem a Obvodním úřadem Praha 8 může člen požádat o bezúplatný převod 
družstevního bytu, jehož je nájemcem, do svého vlastnictví.  ---------------------------------------------- 
se doplňuje nový text: „ a družstvo postupuje dle § 239 odst. 4i obch.zák.“ ------------------------ 
 
a jeho nové znění je tedy následující: ----------------------------------------------------------------------- 
1. Po splnění všech podmínek a závazků vyplývajících pro člena družstva z kupní smlouvy 

uzavřené mezi družstvem a Obvodním úřadem Praha 8 může člen požádat o bezúplatný převod 

družstevního bytu, jehož je nájemcem, do svého vlastnictví a družstvo postupuje dle § 239 odst. 4 
i) obch. zák. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. V Článk 50 se doplňuje bod č. 10  následujícího znění: ---------------------------------------------- 
10. Dne 22. listopadu 2010 čl. schůze schválila změny a doplňky článků   6/1; 8/1; 8/2; 28/9; 
35/9; 42/1; 45/1; 50/10  NZ  ..…../2010. ---------------------------------------------------------------------- 
 
K tomuto bodu programu jednání nevyužili členové Družstva svého práva uplatňovat návrhy a 
protinávrhy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O tomto rozhodnutí členské schůze bylo hlasováno jako o celku, veřejně, zvednutím ruky 
s platným hlasovacím lístkem, tj. zeleným se žlutým pruhem, a to takto: Zvoleným sčitatelům 
hlasů, kteří zaujali v úvodu jednání členské schůze první místa v jednotlivých řadách v sále, byly 
v úvodu členské schůze rozdány sčítací karty s číslem řady, přičemž tyto sčítací karty byly barevně 
odlišeny pro řady po levé straně a po pravé straně. Po provedeném hlasování sečetli jednotliví 
sčitatelé hlasů platné hlasovací lístky a na výzvu předsedajícího každý ze sčitatelů hlasů jednotlivě 
na místě samém nahlas oznámil počet hlasů ve své řadě hlavnímu sčitateli hlasů. Stejný postup byl 
dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel se“. Výsledky hlasování byly na místě 
hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a jím předány předsedajícímu členské 
schůze. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto návrhu rozhodnutí, který byl zjištěn z §238 odst. (3) 
zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a 
z ustanovení Článku 33 odst. 4. Stanov Družstva v jejich platném znění ze dne 10.11.2008 činí 162 
hlasů, tj. souhlas nadpoloviční většiny všech členů Družstva.  ---------------------------------------- 
V okamžiku tohoto hlasování byla podle konstatování předsedajícího členské schůze členská 
schůze usnášeníschopná. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 182 přítomných členů (společných členů) Družstva, kteří 
disponují každý jedním hlasem oprávněným vykonávat hlasovací práva, proti přijetí rozhodnutí 
nehlasoval žádný hlas z přítomných členů Družstva a tři hlasy z přítomných členů Družstva 
se hlasování zdržely.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozhodnutí bylo přijato. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedajícího 
členské schůze, který předsedal členské schůzi v době konstatování usnášení schopnosti členské 
schůze, přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a přednesení výsledků hlasování a 
porovnáním těchto údajů se zápisy v listině přítomných a na záznamech o hlasování. ----------------- 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ------------------------------------ 
 
 
K bodu 8. programu jednání členské schůze: ------------------------------------------------------------------ 
 
Členská schůze družstva Bytové družstvo Slancova konaná dne 22.11.2010 volí na nové 
funkční období: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Členy představenstva: -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paní Janu Giňovou, dat. nar. 23.04.1942, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1253/20, PSČ 182 00, za 
vchod 1253 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Bohumila Horáčka, dat. nar. 19.09.1939, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1254/16, PSČ       
182 00, za vchod 1254  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Ing. Jaromíra Fabiánka, dat. nar. 16.03.1941, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1255/16, PSČ 
182 00, za vchod 1255 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Ing. Jana Samka, dat. nar. 21.02.1973,  s bydlištěm Praha 8, Slancova 1255/16, PSČ 182 00, 
za vchod 1255------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Ing. Tomáše Turana, dat. nar. 17.11.1976, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1256/14, PSČ      
182 00, za vchod 1256  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Tomáše Žemličku, dat. nar. 18.08.1964, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1257, za vchod 1257  - 
Pana Jana Průšu, dat. nar. 10.05.1954, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1258/10, PSČ 182 00, za 
vchod 1258 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Josefa Kučeru, dat. nar. 24.01.1953, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1259/8, PSČ 182 00, 
vchod 1259  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Bohumila Bubníka, dat. nar. 21.10.1953, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1261, za vchod 1261  
Pana Ing. Josefa Urbana, dat. nar. 29.10.1939, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1262/2, PSČ 182 00, 
za vchod 1262.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Členy kontrolní komise: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Paní Vlastu Stehnovou, dat. nar. 17.11.1947, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1253, za vchod 1253 
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Paní Ing. Anežku Sochovou, dat. nar. 06.03.1968, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1254, PSČ       
182 00, za vchod 1254 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pana Miloše Kalinu, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1255/16, PSČ 182 00, za vchod 1255 ------------ 
Pana Františka Kratochvíla, dat. nar. 27.05.1976, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1259/8, PSČ    
182 00, za vchod 1259  -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paní RNDr. Danu Novákovou, dat. nar. 13.04.1963, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1260/6, PSČ 
182 00, za vchod 1260.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Náhradník: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Paní Kateřina Bezchlebová, dat. nar. 05.11.1973, s bydlištěm Praha 8, Slancova 1261, za vchod 
1261. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K tomuto bodu programu jednání nevyužili členové Družstva svého práva uplatňovat návrhy a 
protinávrhy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O tomto rozhodnutí členské schůze bylo hlasováno jako o celku, veřejně, zvednutím ruky 
s platným hlasovacím lístkem, tj. zeleným se žlutým pruhem, a to takto: Zvoleným sčitatelům 
hlasů, kteří zaujali v úvodu jednání členské schůze první místa v jednotlivých řadách v sále, byly 
v úvodu členské schůze rozdány sčítací karty s číslem řady, přičemž tyto sčítací karty byly barevně 
odlišeny pro řady po levé straně a po pravě straně. Po provedeném hlasování sečetli jednotliví 
sčitatelé hlasů platné hlasovací lístky a na výzvu předsedajícího každý ze sčitatelů hlasů jednotlivě 
na místě samém nahlas oznámil počet hlasů ve své řadě hlavnímu sčitateli hlasů. Stejný postup byl 
dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel se“. Výsledky hlasování byly na místě 
hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a jím předány předsedajícímu členské 
schůze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozhodný počet hlasů pro přijetí tohoto návrhu rozhodnutí, který byl zjištěn z §238 odst. (3) 
zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů a 
z ustanovení Článku 33 odst. 4. Stanov Družstva v jejich platném znění ze dne 10.11.2008 činí 162 
hlasů, tj. souhlas nadpoloviční většiny všech členů Družstva.  ---------------------------------------- 
V okamžiku tohoto hlasování byla podle konstatování předsedajícího členské schůze členská 
schůze usnášeníschopná. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 181 přítomných členů (společných členů) Družstva, kteří 
disponují každý jedním hlasem oprávněným vykonávat hlasovací práva, proti přijetí rozhodnutí 
nehlasoval žádný hlas z přítomných členů Družstva a jeden hlas z přítomných členů Družstva 
se hlasování zdržel.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozhodnutí bylo přijato. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedajícího 
členské schůze, který předsedal členské schůzi v době konstatování usnášení schopnosti členské 
schůze, přednesení návrhu rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a přednesení výsledků hlasování a 
porovnáním těchto údajů se zápisy v listině přítomných a na záznamech o hlasování. ----------------- 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ------------------------------------ 
 
 
------------------------------------------------------- Část III. ---------------------------------------------------- 
 
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla členskou 
schůzí bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Slancova  
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1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409, přijata a jejich obsah i způsob přijetí je 
v souladu se zákonem i Stanovami Družstva.  ------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------ Oddíl II.  --------------------------------------------------- 
 
K žádosti představenstva bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, 
Kobylisy,  Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409,  tlumočené panem Ing. 
Jaromírem Fabiánkem, dat. nar. 16.03.1941, s bydlištěm Praha 8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 
182 00, předsedou představenstva Družstva, dostavila jsem se dne 22. 11.2010 (tj. dvacátého 
druhého listopadu roku dva tisíce deset) v 18:00 hod. do velkého sálu v I. patře Kulturního domu v 
Ládví, v Praze 8, abych se zúčastnila jednání členské schůze bytového družstva Bytové družstvo 
Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo            
256 93 409, svolané písemnou pozvánkou ze dne 14. října 2010 a následně podala písemné 
osvědčení o právně významných skutečnostech z průběhu jednání předmětné členské schůze.  ------- 
 
Na základě své osobní účasti trvající po celou dobu jednání členské schůze, zaznamenala jsem 
výsledky hlasování a přijatá usnesení a osvědčuji právně významné skutečnosti z průběhu jednání 
členské schůze bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy,  
Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409, zapsaného v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 4271, oddíl Dr., dnem 9. září 1998, konané dne 22. 
listopadu 2010 od 18:00 hod., takto: ----------------------------------------------------------------------------- 
 
Článek první : ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zahájení : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Jednání členské schůze zahájil v 18:00 hod. předseda představenstva Družstva pan Ing. Jaromír 
Fabiánek. Přivítal přítomné, oznámil konec prezence a konstatoval, že podle zápisů v listině 
přítomných předané paní Janou Giňovou, členkou představenstva, je na jednání členské schůze 
v okamžiku jejího zahájení přítomno celkem 189 členů Družstva z celkového počtu 323 Družstvem 
evidovaných členů (společných členů) Družstva, tj. 58,8% a v souladu se Stanovami Družstva je 
členská schůze schopná usnášení. Dále pan Ing. Jaromír Fabiánek požádal všechny přítomné, kteří 
obdrželi při prezenci platný hlasovací lístek, tj. zelený se žlutým pruhem, aby zaujali svá místa 
v sále v jednotlivých řadách. Poté pan Ing. Jaromír Fabiánek vyzval jednotlivé sčitatele hlasů, aby 
zaujali svá místa. Konstatoval, že sčitatelům hlasů byly rozdány hlasovací karty s číslem řady, 
přičemž tyto sčítací karty byly barevně odlišeny pro řady po levé straně a po pravé straně. Poté 
podrobně vysvětlil a odůvodnil způsob hlasování. Při každém jednotlivém hlasování sečtou sčitatelé 
hlasů v jednotlivých řadách platné hlasovací lístky a na výzvu předsedajícího každý ze sčitatelů 
hlasů jednotlivě na místě samém nahlas oznámí počet hlasů ve „své“ řadě hlavnímu sčitateli hlasů. 
Stejný postup bude dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel se“, při každém 
jednotlivém hlasování o projednávané věci, o níž se bude hlasovat. Výsledky hlasování budou na 
místě hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a jím předány předsedajícímu 
členské schůze. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proti tomuto způsobu hlasování nevznesl nikdo z přítomných členů družstva žádné dotazy 
připomínky ani námitky či protinávrhy. --------------------------------------------------------------------- 
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Předseda představenstva Družstva pan Ing. Jaromír Fabiánek dále konstatoval, že členská chůze 
byla svolána písemnou pozvánkou, řádně a ve lhůtě v souladu s ustanovením Článku 33 odst. 3. 
Stanov Družstva v jejich úplném platném znění ze dne 10.11.2008 a v souladu s ustanovením §239 
odst. (2) Obchodního zákoníku v platném znění a předal slovo panu Ing. Josefu Urbanovi, který byl 
představenstvem Družstva pověřen řízením členské schůze.  ------------------------------------------------ 
 
Předsedající členské schůze pan Ing. Josef Urban konstatoval, že než členská schůze bude jednat 
podle programu členské schůze, který byl uveden na pozvánce, je třeba schválit některé procesní 
kroky. Konstatoval, že představenstvo Družstva pověřilo pana Ing. Turana, člena představenstva 
Družstva pořízením zápisu z jednání členské schůze a jeho kontrolou paní RNDr. Danu Novákovou, 
členku kontrolní komise. Dále přednesl návrh, aby jednotlivé příspěvky do diskuse byly omezeny 
limitem 2 minut bez omezení jejich počtu, přednesl návrh na členy komise pro návrh usnesení a 
návrh na sčitatele hlasů a hlavního sčitatele hlasů, a to takto: --------------------------------------------- 
Do návrhové komise jsou navrženi pan Ing. Jan Samek  za představenstvo Družstva a paní 
Kudláčková a paní Purrová z řad členů Družstva. Do volební komise byli navrženi za 
představenstvo Družstva pan Josef Kučera, z řad členů Družstva pan Šula a paní Kunstová. Za 
sčitatele hlasů byli navrženi paní Lázňovská, paní Sochová, pan Hrůnek, pan Kubovčiák, pan 
Kratochvíl, pan Vajnar, pan Bubník, paní Čepelková, paní Divišová, paní Vilímcová, paní Kheková, 
pan Pamětický, paní Nagovská, pan Mareš, paní Koutná, paní Kolínská, paní Tichá, paní Řeháková, 
paní Kovaříková, pan Buršík, paní Dubová a pan Veselý a hlavním sčitatel hlasů paní RNDr. Dana 
Nováková, členka kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------------------- 
 
Po dotazu k přítomným členům Družstva konstatoval pan předsedající, že k  těmto návrhům nebyly 
vzneseny žádné dotazy, připomínky, návrhy na doplnění ani žádné protinávrhy a dal pokyn ke 
hlasování jedním hlasováním o všech navržených včetně časového limitu pro diskusní příspěvky. -- 
 
O těchto návrzích bylo hlasováno jako o celku, veřejně, zvednutím ruky s platným hlasovacím 
lístkem, tj. zeleným se žlutým pruhem, a to takto: Zvoleným sčitatelům hlasů, kteří zaujali v úvodu 
jednání členské schůze první místa v jednotlivých řadách v sále, byly rozdány sčítací karty s číslem 
řady, přičemž tyto sčítací karty byly barevně odlišeny pro řady po levé straně a po pravé straně. Po 
provedeném hlasování sečetli jednotliví sčitatelé hlasů platné hlasovací lístky a na výzvu 
předsedajícího každý ze sčitatelů hlasů jednotlivě na místě samém nahlas oznámil počet hlasů 
hlavnímu sčitateli hlasů. Stejný postup byl dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel 
se“. Výsledky hlasování byly na místě hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a 
jím předány předsedajícímu členské schůze. ------------------------------------------------------------------ 
Po provedeném hlasování oznámil předsedající členské schůze, že v okamžiku hlasování byla 
členská schůze usnášení schopná a pro předložený návrh hlasovalo 187 přítomných členů Družstva,  
jeden hlas z přítomných členů Družstva hlasoval proti a nikdo z přítomných členů Družstva se 
nezdržel hlasování. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ------------------------------------ 
 
Článek druhý: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zpráva o činnosti představenstva Družstva -------------------------------------------------------------------- 
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Předsedající členské schůze vyzval předsedu představenstva Družstva pana Ing. Jaromíra Fabiánka, 
aby přednesl zprávu o činnosti představenstva bytového družstva Bytové družstvo Slancova za 
období od poslední členské schůze konané dne 10.11.2008 do dnešního dne. Úvodem bylo ve zprávě 
konstatováno, v jakém složení představenstvo Družstva pracovalo, na kolika řádných a 
mimořádných zasedáním se sešlo a jaká byla průměrná účast jeho členů. Hlavními problémy, 
kterými se zpráva zabývala bylo Hospodaření s finančními prostředky, Opravy domu, Vyúčtování 
služeb a odečty spotřeby tepla a vody, Dlužníci nájemného, Soudní spory vedené proti Družstvu,  
Soudní spory vedené Družstvem proti nájemcům, Dodržování domovního řádu a stížnosti,  Pojištění 
domu a škody na společném majetku, Protipožární ochrana domu a Využívání nebytových prostor 
v domě. Závěrem přednesené zprávy bylo konstatováno, že finanční situace Družstva je 
konsolidována, což potvrzují i výsledky účetní závěrky. ----------------------------------------------------- 
 
Po přednesené zprávě byl vznesen z řad přítomných dotaz kdy budou provedeny opravy snímačů 
tepla. Na to předseda představenstva Družstva odpověděl, že po skončení topné sezóny. ------------- 
 
Článek třetí: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informace o stavu členské základny  ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Na vyzvání předsedajícího přednesl tuto informaci pan Miroslav Dušek  --------------------------------- 
 
K tomuto bodu programu jednání nebyl vznesen žádný dotaz či připomínka.  ---------------------------- 
 
Článek čtvrtý: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpráva kontrolní komise ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Na výzvu pana předsedajícího přednesl Zprávu kontrolní komise pan Miloš Kalina. Úvodem 
přednesené zprávy bylo konstatováno, v jakém složení komise opracovala, bylo konstatováno, že je 
přínosem účast kontrolní komise na jednáních představenstva a dále bylo konstatováno, že kontrolní 
komise se zaměřila zejména na kontrolu plnění usnesení členské schůze včetně výsledků 
provedeného zjištění, kontrolu hospodaření včetně závěrů této kontroly a kontrolu činnosti 
představenstva Družstva včetně jejích závěrů. Závěrem přednesené zprávy bylo konstatováno, že 
v hospodaření Družstva nebyly za dané období shledány nedostatky, že výsledky hospodaření jsou 
v souladu s účetní závěrkou, že byly dodrženy předepsané formality a předpisy při výběru 
organizace pro údržbu domu a že nebylo zjištěno, že by představenstvo Družstva na svých jednáních 
a svými rozhodnutími vědomě jednalo proti zájmům členů Družstva a že kontrolní komise 
doporučuje schválit zprávu o hospodaření Družstva. --------------------------------------------------------- 
 
K přednesenému nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. ------------------------------------------ 
 
Článek pátý: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zpráva o hospodaření za rok 2009 a stav účtů ----------------------------------------------------------------- 

 
Předsedající členské schůze konstatoval, že zpráva byla zveřejněna 14 dnů přede dnem konání 
členské schůze ve vývěsních skříňkách všech vchodů a vyzval pana Ing. Fabiánka, jako předsedu 
představenstva Družstva, aby přednesl komentář k této zprávě. --------------------------------------------- 
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K přednesenému nebyl vznesen z řad přítomných žádný dotaz či připomínka. --------------------------- 
 
Poté předsedající členské schůze dal pokyn ke hlasování o schválení Zprávy o hospodaření za rok 
2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
O předloženém návrhu bylo hlasováno veřejně, zvednutím ruky s platným hlasovacím lístkem, tj. 
zeleným se žlutým pruhem, a to takto: Zvoleným sčitatelům hlasů, kteří zaujali v úvodu jednání 
členské schůze první místa v jednotlivých řadách v sále, byly rozdány sčítací karty s číslem řady, 
přičemž tyto sčítací karty byly barevně odlišeny pro řady po levé straně a po pravé straně. Po 
provedeném hlasování sečetli jednotliví sčitatelé hlasů platné hlasovací lístky a na výzvu 
předsedajícího každý ze sčitatelů hlasů jednotlivě na místě samém nahlas oznámil počet hlasů 
hlavnímu sčitateli hlasů. Stejný postup byl dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel 
se“. Výsledky hlasování byly na místě hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a 
jím předány předsedajícímu členské schůze. ------------------------------------------------------------------ 
Po provedeném hlasování oznámil předsedající členské schůze, že v okamžiku hlasování byla 
členská schůze usnášení schopná a pro předložený návrh hlasovalo 187 přítomných členů Družstva,  
nikdo z přítomných členů Družstva nehlasoval proti a dva hlasy z přítomných členů Družstva se 
zdržely hlasování. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ------------------------------------ 
 

 
Článek šestý: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozpočet a plán oprav na rok 2011 a  2012   ----------------------------------------------------------------- 

 
Předsedající členské schůze oznámil, že i v tomto případě bude přednesen pouze komentář, neboť 
rozpočet byl zveřejněn 14 dnů přede dnem konání členské schůze ve vývěsních skříňkách všech 
vchodů a vyzval pana Ing. Fabiánka, jako předsedu představenstva Družstva, aby přednesl komentář 
k návrhu rozpočtu a plánu oprav na rok 2011 a 2012.  Po přednesení komentáře, předsedající 
členské schůze konstatoval, že ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nebyly do dnešního dne vzneseny 
žádné dotazy, připomínky a zeptal se přítomných, zda mají nějaké dotazy . ------------------------------ 
 
Z řad přítomných členů byl vznesen dotaz, kdy budou elektroměry ve dvougarsonkách přemístěny 
na společnou chodbu. Předseda představenstva Družstva odpověděl, že představenstvo Družstva 
doporučuje počkat až po výměně rozvaděčů – odhad je rok 2013. ------------------------------------------ 
 
Protože další dotazy nebyly vzneseny, dal předsedající členské schůze pokyn ke hlasování o 
schválení rozpočtu a plánu oprav na rok 2011 a 2012: -------------------------------------------------------- 
 
O předloženém návrhu bylo hlasováno veřejně, zvednutím ruky s platným hlasovacím lístkem, tj. 
zeleným se žlutým pruhem, a to takto: Zvoleným sčitatelům hlasů, kteří zaujali v úvodu jednání 
členské schůze první místa v jednotlivých řadách v sále, byly rozdány sčítací karty s číslem řady, 
přičemž tyto sčítací karty byly barevně odlišeny pro řady po levé straně a po pravé straně. Po 
provedeném hlasování sečetli jednotliví sčitatelé hlasů platné hlasovací lístky a na výzvu 
předsedajícího každý ze sčitatelů hlasů jednotlivě na místě samém nahlas oznámil počet hlasů 
hlavnímu sčitateli hlasů. Stejný postup byl dodržován při každém hlasování „pro“, „proti“ a „zdržel  
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se“. Výsledky hlasování byly na místě hlasování sečteny a vyhodnoceny hlavním sčitatelem hlasů a 
jím předány předsedajícímu členské schůze. ------------------------------------------------------------------ 
Po provedeném hlasování oznámil předsedající členské schůze, že v okamžiku hlasování byla 
členská schůze usnášení schopná a pro předložený návrh hlasovalo 185 přítomných členů Družstva,  
žádný hlas z přítomných členů Družstva hlasoval proti a tři hlasy z přítomných členů Družstva se 
nezdržely hlasování. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. ------------------------------------ 
 

Článek sedmý: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Návrh na změnu Stanov Družstva ------------------------------------------------------------------------------ 
 
K tomuto bodu programu jednání členské schůze byl v oddílu I. této listiny sepsán notářský zápis 
dle ustanovení §80a notářského řádu. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Článek osmý: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Volba členů představenstva a kontrolní komise na nové funkční období  --------------------------------- 
 
K tomuto bodu programu jednání členské schůze byl v oddílu I. této listiny sepsán notářský zápis 
dle ustanovení §80a notářského řádu. --------------------------------------------------------------------------- 
 
Článek devátý: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Usnesení ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Předsedající členské schůze vyzval člena návrhové komise pana Ing. Jana Samka, aby přednesl 
návrh usnesení členské schůze: ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

9. Usnesení 
členské schůze bytového družstva Bytové družstvo Slancova konané dne 22. listopadu 2010 

 
I. Členská schůze schvaluje: ------------------------------------------------------------------------------ 

 
1. Účetní závěrku za rok 2009 s hospodářským výsledkem ve znění, které bylo zveřejněno 14 

dnů před konáním členské schůze na vývěskách s tím, že daňová povinnost ve výši 223.600,-
Kč bude uhrazena z fondu oprav. Dále schvaluje stav finančních prostředků na jednotlivých 
účtech a jejich použití ve znění, které bylo rovněž zveřejněno 14 dnů před konáním členské 
schůze na vývěskách. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
2. Rozsah oprav provedených v roce 2010, uvedených ve zprávě o činnosti představenstva. --- 

 
3. Výplatu odměn členům představenstva a kontrolní komise ve výši 287 tis. Kč za práci 

odvedenou v roce 2010. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. Rozpočet na rok 2011 až 2012 ve znění, které bylo zveřejněno 14 dnů před konáním členské 
schůze na vývěskách s tím, že: -------------------------------------------------------------------------- 
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4.1. měsíční příspěvek do FO činí 25,13 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu a to do roku 
2012    včetně bez ohledu na vývoj inflačního koeficientu v uvedeném období.  ---------------- 
4.2. rezerva FO v průběhu roku 2011 a 2012 neklesne pod 0,6 mil. Kč --------------------------- 
4.3. limit výdajů na opravy v roce 2011 činí 4,8 mil. Kč a pro rok 2012 4,5 mil. Kč. ----------- 
 

5. Opravy v roce 2011, jmenovitě: ------------------------------------------------------------------------- 
5.1. dokončení opravy osvětlení zahájené v roce 2010 ---------------------------------------------- 
5.2. výměnu poměrových indikátorů spotřeby tepla (s dálkovým odečtem spotřeby) ----------- 
5.3. dokončení výměny tepelné isolace potrubí topné soustavy a teplé vody v kolektoru 
zahájené v roce 2010 -------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4. výměnu potrubí hl. přívodu vody do domu v případě potvrzení kritického úbytku 
materiálu  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.5. čistění svislých odpadních potrubí, případnou výměnu potrubí ------------------------------- 
5.6. výměnu oken ve společných chodbách v posledních patrech domu -------------------------- 
5.7. výměnu oplechování atiky na střeše --------------------------------------------------------------- 
5.8. pokračování výměny oken nebytových prostor v přízemí domu zahájené v roce 2010 --- 
5.9. zabezpečení horní části prostoru zástění pletivem, přízemí západní strana domu ---------- 
 

6. Rozsah oprav v roce 2011 až 2012 lze v rámci schváleného rozpočtu upravit (zvýšit nebo 
snížit) nebo časově posunout dle aktuálního výsledku účetní závěrky, připravenosti opravy a 
při dodržení ročního limitu rezervy FO ve výši 0,6 mil. Kč. ---------------------------------------- 
 

7. Úpravu Stanov (články 6; 8; 25; 28; 35; 42; 45; 50) ve znění, které bylo zveřejněno 14 dnů 
před konáním členské schůze na vývěskách. ---------------------------------------------------------- 
 

8. Roční limit pro vyplacení odměn členů představenstva a kontrolní komise pro rok 2011 se 
stanoví 330 tis. Kč a zahrnuje jak odvody daně z příjmu, tak i odvody na zdravotní pojištění. 
 

9. Členy představenstva na nové funkční období: ------------------------------------------------------- 
Jana Giňová, Slancova 1253 ----------------------------------------------------------------------------- 
Bohumil Horáček, Slancova 1254 ---------------------------------------------------------------------- 
Ing. Jaromír Fabiánek, Slancova 1255 ----------------------------------------------------------------- 
Ing. Jan Samek, Slancova 1255 ------------------------------------------------------------------------- 
Ing. Tomáš Turan, Slancova 1256 ---------------------------------------------------------------------- 
Tomáš Žemlička, Slancova 1257 ------------------------------------------------------------------------ 
Jan Průša, Slancova 1258 -------------------------------------------------------------------------------- 
Josef Kučera, Slancova 1259 ---------------------------------------------------------------------------- 
Bohumil Bubník, Slancova 1261 ------------------------------------------------------------------------ 
Ing. Josef Urban, Slancova 1262 ----------------------------------------------------------------------- 

 
10. Členy kontrolní komise na nové funkční období: ---------------------------------------------------- 

Vlasta Stehnová, Slancova 1253 ------------------------------------------------------------------------ 
Ing. Anežka Sochová, Slancova 1254 ----------------------------------------------------------------- 
Miloš Kalina, Slancova 1255 ---------------------------------------------------------------------------- 
František Kratochvíl, Slancova 1259 ------------------------------------------------------------------ 
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RNDr. Dana Nováková, Slancova 1260 -------------------------------------------------------------- 
Náhradníci: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kateřina Bezchlebová, Slancova 1261. --------------------------------------------------------------- 
 

II. Schůze bere na vědomí: --------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Zprávu o činnosti představenstva  ------------------------------------------------------------------ 
2. Informaci o stavu členské základny ---------------------------------------------------------------- 
3. Zprávu kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

Článek desátý: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Závěr ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Předsedající členské schůze konstatoval, že program jednání byl vyčerpán, poděkoval přítomným za 
aktivní účast a jednání členské schůze v 19:20 hod. ukončil a předal mně listiny, které tvoří přílohu 
tohoto notářského zápisu. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tento notářský zápis sepsaný v oddíle II. dle ustanovení §77 notářského řádu zachycuje výsledky 
hlasování a přijatá usnesení a právně významné skutečnosti z průběhu jednání členské schůze 
bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 
182 00, identifikační číslo 256 93 409, konané na místě a v době shora uvedené. Jeho dva  
stejnopisy se vydávají družstvu. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
O rozhodnutích členské schůze bytového družstva Bytové družstvo Slancova, se sídlem Praha 8, 
Kobylisy, Slancova 1255/16, PSČ 182 00, identifikační číslo 256 93 409, zapsaném v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ve vložce 4217, oddíl Dr., byl sepsán v oddíle I. 
notářský zápis dle §80a a §80b notářského řádu, předsedajícím členské schůze panem Ing. Josefem 
Urbanem přečten a  jím po přečtení v celém rozsahu bez připomínek schválen. ------------------------ 
 
                                                                                        Urban, v.r. 
 
                               L.S.   Dr. Jana Vaňková, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ověřuji, že tento stejnopis, který se ve dvojím vyhotovení vydává panu Ing. Jaromíru Fabiánkovi, s 
bydlištěm Praha 8, Slancova 1255/16, souhlasí doslova s notářským zápisem uloženým ve sbírce 
notářských zápisů v notářské kanceláři JUDr. Jany Vaňkové, notářky v Praze, pod čj. NZ 
404/2008, N 381/2008 a ověřuji, že opis přílohy připojené u tohoto stejnopisu notářského zápisu 
souhlasí doslova s přílohou připojenou u notářského zápisu NZ 404/2008, N 381/2008. Tento 
stejnopis je úplný. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tento stejnopis byl vyhotovený JUDr. Janou Vaňkovou, notářkou v Praze, dne 05.01.2011, tj. 
pátého ledna  roku dva tisíce jedenáct. ------------------------------------------------------------------------- 
  
 
 
 
                 L.S.    Dr. Jana Vaňková, v.r. 


