
Zápis z členské schůze 

Hradeckého bytového družstva Hvězda 

 

 
Datum a čas konání : 9. 4. 2013 v 18:00 

Místo :  Malý sál kulturního střediska MEDIUM, Hradec Králové 

Přítomni :  55 členů Hradeckého bytového družstva Hvězda, z toho 20 v  

zastoupení – viz prezenční listina 

 

 

Program : 

 

1. Zahájení 

2. Volba orgánů členské schůze 

3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 

4. Různé 

5. Diskuse 

6. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Schůzi zahájila předsedkyně představenstva Hradeckého bytového 

družstva Hvězda M. Nejmanová v 18:00 a přivítala všechny přítomné. 

 

 

2. Volba orgánů členské schůze 

P. Nejmanová nechala hlasovat o volbě orgánů členské schůze. 

Předsedajícím schůze je Mgr. Nejmanová Markéta jako předseda 

představenstva. 

 

Zapisovatelem byl navržen Petr Javorský 

Hlasování : 54 ano 

  1 se zdržel hlasování 

Návrh byl přijat 

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Jana Skotnicová a paní Ing. Eva 

Havelková 

 

Návrh : Jana Skotnicová  

Hlasování: 54 ano, 1 se zdržel, návrh byl přijat 



 

Návrh:  Ing. Eva Havelková 

         Hlasování :  55 ano, návrh byl přijat 

 

 Sčítacím komisařem byl pan Ing. Arnošt Vacek, který sdělil, že je 

přítomno celkem 55 členů družstva, tudíž schůze dle čl. 18 odst. 5 stanov je 

usnášeníschopná.  

 

3. _Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 

 

M. Nejmanová přečetla zprávu představenstva o hospodaření HBDH v účetním 

roce 2012 (viz. Příloha tohoto zápisu). Poté nechala hlasovat o řádné účetní 

závěrce.  

Hlasování: 55 pro, řádná účetní závěrka za rok 2012 byla schválena. 

 

 

4. Různé 

 

M. Nejmanová upozornila na zákaz skladování nábytku a nepotřebných věcí 

v prostorách domu, které se v některých částech stále objevují a nikdo se k nim 

nehlásí. Padl návrh nechat toto odnést do kontejneru při svozu 

velkoobjemového odpadu, který bude tento víkend. Na nástěnku se umístí 

upozornění, aby si majitelé tohoto nábytku tento odstranili, jinak bude odnesen 

do sběru. 

Dále M. Nejmanová upozornila na zákaz kouření v prostorách domu. 

 

 

5. Diskuse 

  

P. Janečková upozornila na možnost nastavení vchodových dveří v pozici, kdy 

tyto dveře jdou pak otevřít bez odemykání, pouhým strčením. Padl návrh zajistit 

zablokování této možnosti, stává se, že je dům nezajištěn. 

Bylo upozorněno na potřebu jednou za čas otočit kohouty u uzávěrů vody, 

vzhledem k tomu, že případů, kdy kohouty nejdou otočit je stále víc, bylo 

rozhodnuto, udělat plošnou kontrolu a nechat nefunkční vyměnit. 

 

 

6. Závěr 

Mgr. Nejmanová poděkovala všem přítomným za hojnou účast a ukončila 

schůzi Hradeckého bytového družstva Hvězda v 19:00 hodin. 

  

 



 

Zapisovatel : 

 

Petr Javorský 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : 

 

Jana Skotnicová 

 

 

Ing. Eva Havelková 

 


