
                                          ZÁPIS 

                 z členské schůze BD Hvězdova 35/1259 Praha 4 

                               konané dne 13.května 2019 

Přítomno:  26 

Omluveno:  1 

Neomluveno: 4 

Členská schůze je usnášeníschopná 

Schůzi řídil ing.Orlin Ilinčev 

 

Program: 

1. Volba představenstva 

2. Diskuze 

3. Usnesení 

 

ad 1) Volba představenstva 

          Pro období r.2019 - 2024 byli do představenstva Bytového družstva 
Hvězdova 35/1259  jednomyslně zvoleni: 

                           Nataša Novotná, datum narození 29.10.1977 , bydliště 
Hvězdova 35/1259 Praha 4 

                            Leoš Kovářík,  datum narození 5.9.1979, bydliště Hvězdova 
35/1259, Praha 4 

                             Romana Eichlerová, datum narození 5.1.1968, bydliště 
Hvězdova 35/1259, Praha 4 

     V rámci konání členské schůze bylo svoláno zasedání představenstva 
Bytového družstva Hvězdova 35/1259 v novém složení a na tomto zasedání za 
přítomnosti členů bytového družstva, zvolilo nové představenstvo:  Do funkce 
předsedy paní Natašu Novotnou, nar. 29.10.1977 bytem Hvězdova 
35/1259,Praha 4,a to všemi hlasy členů představenstva. 



     Dále představenstvo Bytového družstva Hvězdova 35/1259 zvolilo do funkce 
místopředsedy představenstva Bytového družstva Hvězdova 35/1259 pana 
Leoše Kováříka, nar. 5.9.1979, bytem Hvězdova 35/1259 Praha 4, a to všemi 
hlasy členů představenstva. 

      Do funkce člena představenstva byla všemi hlasy členů představenstva 
zvolena paní Romana Eichlerová, nar.5.1.1968, bytem Hvězdova 35/1259 Praha 
4. 

 

ad 2)  Diskuze 

- ing.Ilinčev - informoval o důvodech k odložení čerpání úvěru,  

                       - o vhodnosti úpravy spodní části fasády od sprejerů. V ceně cca 
150.000 bez DPH. Členská schůze návrh zamítla, odsouhlasila 
provedení opravy až při celkové opravě fasády 

                       - nabídl spolupráci novému představenstvu při řešení technických 
záležitostí 

                       - volební období stávajícího představenstva končí 24.6.2019 

                       - funkční období nového představenstva začíná 25.6.2019 

                       - kotelna bude předána správcovské firmě 

- pí Matoušková - objedná kontejner pro úklid sklepů. Datum bude sděleno na 
vývěsce 

                           - byt č.13 ve 2.patře není dosud právně vyřízen 

- ing Ilinčevová - bude provedena kontrola podnájemníků v domě 

              - pan VU přeloží Stanovy družstva do vietnamštiny 

 

 

 

 

 

 



ad 3) Usnesení členské schůze BD Hvězdova 35/1259 Praha 4 

           Členská schůze  

 A/  schvaluje 

      - volbu nových členů představenstva 

 

B/  ukládá představenstvu BD 

       - předat Městskému soudu hl.m. Prahy do sbírky listin Obchodního 

rejstříku řádnou účetní uzávěrku za rok 2018 s rozvahou, ve 

zkráceném rozsahu výkaz zisků a ztrát s přílohou k roční uzávěrce 

       - předat Mgr.Šorfovi zápis z členské schůze, čestná prohlášení 

představenstva družstva , které Mgr.Šorf předá na Obchodní 

rejstřík. 

Usnesení jednomyslně schválili všichni členové Bytového družstva. 

 

 

v Praze dne 21.5.2019 

Zapsala: V.Matoušková 

Kontroloval: ing.Ilinčev 

 

 

 


