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ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE  

BYTOVÉHO DRUŽSTVA RAVENNSKÁ 321,322 

Datum konání:  8. prosince 2016, v 8.30 hod. 
Místo konání:  Na Rozcestí 1434/6, 190 00 Praha 9 - Libeň 

PŘÍTOMNI  

Předseda:    Ing. František Horák 
Místopředseda:   Ing. Karel Fuka, Ph.D. 
Místopředseda:   Miluše Micková 
Notář:     JUDr. Ivan Ertelt 
Pověřený zástupce likvidátora:  Marie Chramostová 
Členové bytového družstva:  zastoupeni dle plných mocí 

NAVRHOVANÝ PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE  

1. Zahájení, volba orgánů 
2. Rozhodnutí o zániku družstva s likvidací 
3. Jmenování likvidátora 
4. Různé, dotazy, diskuze 
5. Závěr     

ZÁPIS PRŮBĚHU ČLENSKÉ SCHŮZE  

ZAHÁJENÍ, VOLBA ORGÁNŮ 

Členská schůze zvolila následující členy BD do těchto rolí: 

Předseda schůze: Ing. František Horák 
Zapisovatel:  Ing. Karel Fuka, Ph.D. 
Skrutátor:  Miluše Micková 

PRŮBĚH SCHŮZE  

Schůze Bytového družstva probíhala v prostorách notářské kanceláře pana JUDr. Ivana Ertelta 
za jeho osobní přítomnosti. Přítomní byli seznámeni s programem schůze, který byl rovněž dle 
zákona a stanov zveřejněn v zákonné lhůtě na Webových stránkách BD a na nástěnkách. 

Po sečtení všech přítomných členů a jejich zástupců dle plných mocí na prezenční listině bylo 
konstatováno, že schůze vzhledem k přítomnému množství 80% hlasů je usnášení schopná ve 
všech svých bodech. 
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ROZHODNUTÍ O ZÁNIKU DRUŽSTVA  

Notář pan JUDr. Ivan Ertelt seznámil přítomné s návrhem představenstva Bytového družstva 
Ravennská 321, 322 zahájit likvidaci BD k 1.1.2017 s ohledem na to, že Bytové družstvo 
v současné době plně a všemi svými členskými podíly přešlo do nové formy pod hlavičkou 
Společenství vlastníků jednotek, Ravennská 321, 322, 109 00 Praha – Horní Měcholupy. 
S ohledem na to, že SVJ převzalo již všechny funkce Bytového družstva a vzhledem k faktu, že 
všichni jeho členové převedli své podíly do osobního vlastnictví, nebrání nic tomuto přechodu. 
Schůze hlasovala jednomyslně za to, aby Bytové družstvo vstoupilo do likvidace  k 1.1.2017. 

JMENOVÁNÍ LIKVIDÁTORA 

Na základě předchozích smluvních vazeb navrhlo představenstvo Bytového družstva 
likvidátorem AKČR Advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Plzeňská 2019/150, 150 00 Praha 5, IČ 
03073 203, která již zajistila úspěšný přechod družstva na SVJ a členové představenstva věří, že 
i zajistí likvidaci BD s ohledem na všechny platné zákony a právní normy. Přítomní tento bod 
schválili jednomyslně a jmenovali tedy výše uvedeného likvidátora. 

USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE  

Usnesení členské schůze má formu notářského písemného zápisu a jedna kopie je k dispozici 
k nahlédnutí v kanceláři Bytového družstva a druhá je uložena v notářské kanceláři. 

 

Za členskou schůzi podepsáni   

_________________________    _________________________ 

Ing. František Horák    Miluše Micková 

 

 

_________________________ 

Ing. Karel Fuka, Ph.D.  
 

      

        

 

 


