
Navrhované změny stanov k projednání na členské schůzi bytového 

družstva Šestka dne 17.10.2018 za přítomnosti notáře. 
 

článek 44, bod 5 

 

původní text: Funkční období členů volených orgánů je 5 let. Funkční období členů voleného orgánu 

končí všem jeho členům stejně. Člen bytového družstva může být volen členem voleného orgánu 

opětovně. 

 

navrhovaný text: Funkční období členů volených orgánů jsou 2 roky. Funkční období členů voleného 

orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen bytového družstva může být volen členem voleného 

orgánu opětovně. 

 

 

Článek 46, bod 5 

 

původní text: Představenstvo má 9 členů a je voleno na funkční období pěti(5) let. Funkční období 

končí všem členům představenstva stejně včetně těch, kteří byli zvolení v průběhu funkčního období. 

Funkce člena představenstva zanikne uplynutím funkčního období. 

 

Navrhovaný text: Představenstvo má 3 členy a je voleno na funkční období dvou (2) let. Funkční 

období končí všem členům představenstva stejně včetně těch, kteří byli zvolení v průběhu funkčního 

období. Funkce člena představenstva zanikne uplynutím funkčního období. 

 

 

Článek 47, bod 2 

 

původní text: Kontrolní komise má 3 členy a je volena na období pěti (5) let. Funkční období končí 

všem členům stejně včetně těch, kteří byly zvolení v průběhu funkčního období. Funkce člena zanikne 

uplynutím funkčnho období. 

 

Navrhovaný text: Kontrolní komise má 3 členy a je volena na období dvou (2) let. Funkční období 

končí všem členům stejně včetně těch, kteří byly zvolení v průběhu funkčního období. Funkce člena 

zanikne uplynutím funkčnho období. 

 

 

Článek 45, bod 22 

 

původní text: při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se 

nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle §660 až 

§662 ZOK. 

 

Navrhovaný text: při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se 

nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle §660 až 

§662 ZOK. Pro vyloučení pochybnosti:  k přijetí usnesení je potřeba většiny hlasů tak, jak v 

jednotlivostech určují stanovy. Tzn: je-li kladných hlasů méně než hlasů těch, kteří hlasovali 

proti nebo se hlasování zdrželi, návrh není přijat. 
 

 

 

Příloha pozvánky na schůzi  BD Šestka konané dne 17.10.2018 
představenstvo BD Šestka 2.10.2018 


