
Usnesení z řádné členské schůze Bytového družstva Hovorčovická 
konané dne 25. června 2020 

 
 
1)  Členská schůze (ČS) vyslechla a vzala na vědomí: 
 

• Zprávu o účasti na ČS. Přítomno bylo až 45 členů, tj. 57,7 % celkové členské základny.   
Po celou dobu trvání ČS počet přítomných členů  BDH neklesl pod 50 %. ČS byla 
usnášeníschopná při všech bodech jednání kromě bodu 9 programu, který se týkal 
připojení společných prostor k bytu a navýšení členského vkladu.  

• Zprávu o činnosti představenstva za období od 26. 11. 2019 do 10. 6. 2020 včetně 
informací o plnění usnesení z minulých členských schůzí. 

• Zprávu o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2019 do 05/2020. 

• Zprávu o výsledcích hospodaření BDH za rok 2019. 

• Informaci o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech BDH, ukončení splácení dluhu 
stavební spořitelně a vlivu mimořádných opatření proti koronaviru na úhradu nájemného a 
záloh na služby. 

• Zprávu o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2019 a za období leden až květen 
2020. 

 
 
2)  Členská schůze projednala a schválila: 
 

• program ČS předložený v pozvánce; 

• zapisovatele (Jaroslav Malý, Helena Adamcová), komisi pro prezenci a hlasování (Anna 
Kubaščíková, Jana Dušková, Hana Petříková, Vladislava Sládková) a návrhovou komisi 
(Jaroslav Mačí, Václav Petr); 

• řádnou účetní závěrku BDH za rok 2019 s výslednou ztrátou 22 516,06 Kč a převedení této 
ztráty do statutárního fondu bytového hospodaření; 

• průběžné plnění úkolů představenstva BDH z usnesení minulých ČS; 

• odměny členům představenstva a kontrolní komise BDH za období 06/2019 až 05/2020 
v celkové výši 150 000 Kč. 

 
 
3)   Členská schůze  
 

• zvolila do orgánů BDH na příští tříleté funkční období 
 

o do představenstva: Annu Kubaščíkovou, Jana Kurillu, Milana Maixnera, Václava Petra a 
Jana Škrábka; 

o do kontrolní komise: Janu Duškovou, Hanu Petříkovou a Vladislavu Sládkovou; 
 

• schválila uzavření smluv o výkonu funkce v orgánech BDH s uvedenými členy družstva na 
příští funkční období nebo do ukončení výkonu funkce dle platných předpisů. 

 
 
V Praze dne 25. 06. 2020 
 
 
Zapsali: 
 

Jaroslav Mačí 
 
Václav Petr 


