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Z Á P I S  Z  ČLENSKÉ SCHŮZE 

 
Bytové družstvo Ravennská 321, 322 v likvidaci, IČO: 264 40 555 

se sídlem: Praha 10 – Horní Měcholupy, Ravennská 322, PSČ 109 00 

konané dne: 7. 6. 2017 v 18:00 hod. v sídle společnosti – ve schůzovní místnosti družstva  

 

 
Schůze se zúčastnilo 28 členů z celkového počtu 40 členů. tj. více než dvou třetinová většina, 

členská schůze je usnášeníschopná dle stanov Bytového družstva. viz. prezenční listina. 

 

Za představenstvo a likvidátora bytového družstva Ing. Horák zahájil členskou schůzi Bytového družstva 

Ravennská 321, 322 v likvidaci, přivítal všechny členy družstva. Nechal hlasovat o programu schůze.   

 

Program schůze:  

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti členské schůze 

2. Předložení účetní závěrky roku 2016 ke schválení 

3. Předložení Zprávy likvidátora o průběhu likvidace  

4. Závěr členské schůze 

 

 

1. Zahájení, zkoumání usnášení schopnosti členské schůze 

Schůze je usnášeníschopná, zúčastnila se  více než dvoutřetinová většina členů družstva 28 z 40 možných. 

Byly navrženy tyto osoby: Předsedající Mgr. Rostislav Kovář, zapisovatel Ing. Karel Fuka, PhD., ověřovatel 

Ing. Miroslav Štengl, CSc. a skrutátor Ing. Jaroslav Hůlka, o kterých se hlasovalo takto: 

Pro 28, proti 0, zdržel se 0 

 

USNESENÍ: 

Členská schůze zvolila tyto orgány členské schůze: předsedající a zapisovatel Mgr. Rostislav Kovář, 

skrutátor Ing. Hůlka Jaroslav a ověřovatel zápisu Ing. Štengl Miroslav, CSc. 

 

Účast na členské schůzi navýšena na 29 členů. 

 

2. Předložení účetní závěrky roku 2016 

Předseda bytového družstva Ing. Horák přednesl zprávu o hospodaření družstva v roce 2016. Nechal o 

výsledku hospodaření hlasovat a to s tímto výsledkem: 

Pro 29, proti 0, zdržel se 0 

 

USNESENÍ: 

Členská schůze schválila účetní závěrku pro rok 2016. 

 

Účast na členské schůzi navýšena na 31 členů. 

 

3. Zpráva likvidátora o průběhu likvidace  

Likvidátor Mgr. Kovář přečetl Zprávu likvidátora a odůvodnil všechny aspekty zprávy.  

Na účtu družstva zůstaly pouze finanční prostředky ve výši 1.300, 65Kč, po odečtení bankovních poplatků za 

vedení účtu, zůstatek bude převeden na účet SVJ.  

Výsledkem hospodaření bytového družstva za období likvidace od 1. 1. 2017 – 31. 5. 2017= 0,-Kč. 

Likvidační zůstatek = 0,-Kč. Nechal o předložené Zprávě likvidátora a mimořádné účetní závěrce hlasovat a 

to takto: 

Pro 31, proti 0, zdržel se 0 

USNESENÍ: 

Členská schůze schválila zprávu likvidátora a účetní závěrku ke dni konání schůze. 
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4. Závěr členské schůze 

P. Horák a p. Mgr. Kovář poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Karel Fuka 

 

Zápis ověřil: Ing. Štengl Miroslav 

 

 

V Praze dne 7. 6. 2017 

 

 

Přílohy: Pozvánka na členskou schůzi  

Prezenční listiny, Plné moci 

Zpráva likvidátora 

 


