
Zápis z řádné členské  schůze Bytového družstva Mariánské Lázně, 
Nákladní 353, 353 01 Mariánské Lázně, IČ: 25963643

Termín konání: 17.4.2018
Místo konání: obřadní síň Městského úřadu Mariánské Lázně, Ruská 155,

353 01 Mariánské Lázně
Začátek schůze: 16.00 hod.
Přítomni (hosté): účetní kancelář – ing. Born, paní Josefiová

Přítomni (představenstvo družstva) :   Ing. Václav Svoboda, Jiří Ďurčo, ing. Lucie Šimůnková
 

Přítomni (členové družstva):  26  členů družstva s hlasovacím právem  z celkového počtu 194

Program schůze: (dle pozvánky)
1)Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti, volba předsedy schůze, volba zapisovatele

                 schůze, volba ověřovatelů zápisu z ČS a volba volební komise (skrutátoři)
2)Volba člena kontrolní komise
3)Zpráva představenstva o činnosti družstva v uplynulém roce

              4)Seznámení s roční účetní závěrkou družstva
              5)Zpráva kontrolní komise
              6)Schválení roční účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2017
              7)Závěr

Přílohy zápisu: pozvánka
prezenční listina + plné moci

1. Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti
Předseda představenstva BDML ing. Václav Svoboda přivítal v 16.00 hod přítomné členy družstva a hosty a 
sdělil, že je pověřený představenstvem družstva k zahájení členské schůze.  Požádal paní Josefiovou o sdělení 
stavu přítomných členů družstva dle prezenční listiny. Na ČS je přítomno 26 členů družstva. Podle stanov BDML 
čl.18 odst.5 a odst.8 je řádná členská schůze usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
družstva, tj. 98 členů, celkový počet členů družstva je 194. Předseda představenstva ing. Svoboda konstatuje, že 
schůze byla řádně svolána pozvánkou ze dne 20.3.2018, která byla v řádném termínu všem členům družstva 
rozeslána dopisem dne 26.3.2018 a vyvěšena na nástěnky v jednotlivých vchodech . Znovu konstatuje, že celkový 
počet členů družstva  je 194 a přítomných je 26 členů družstva a prohlašuje, že proto řádná členská schůze není 
usnášeníschopná. 
Řádnou členskou schůzi ing. Svoboda končí v 17.05 hod. 

 V Mariánských Lázních dne 18.4.2018

Zapsala: M. Josefiová …........................................

 

 …............................................          …....................................................     …........................................................   
        Ing. Václav Svoboda       Jiří Ďurčo Ing. Lucie Šimůnková
předseda představenstva BDML       místopředseda představenstva BDML          členka představenstva BDML


