
Zápis z ustavující schůze družstva TC5 – Trávníčkova 
1764, 1765, 1766.  

 Dne 30.10.2006 v kinosálu školy Bronzová, zahájeno 18:00. 
 

1.  Prezence 
Každý přítomný se zapsal do prezenční listiny a obdržel hlasovací lístky. Každý přítomný odevzdal 
přihlášku, stanovy byly rozdány spolu s pozvánkou na schůzi. 

2.  Volba zapisovatele, p ředsedajícího a dvou s čitatel ů 
• volba zapisovatele: návrh pí Lhotská, zvolena jednohlasně 
• volba dvou skrutátorů: návrh pí Jebavá a p. Zavadil, zvoleni jednohlasně 
• volba předsedajícího: návrh pan Bárta, zvolen jednohlasně 

Celkem oprávněných 93, přítomných dle prezenční listiny 83, odevzdaných přihlášek 83 . Schůze je 
tedy usnášeníschopná. 

3.  Hlasování o programu 
 
Výsledky hlasování: ano 66, ne 0, zdržel 1, program byl přijat. 

4.  Zpráva o sou časné situaci a navržení termín ů postupu 
• Podpora “de minimis”: dle nově schválených směrnic Evropské Unie by měla původní slíbená 
částka 100 000 EUR být navýšena na 200 000 EUR  s platností od počátku roku 2007. Nutný 
souhlas MČ Praha 13.  

• Možnost zaplacení kupní ceny bytu celé najednou by měla být akceptována.  
• MČ Praha 13 nemá nic proti tomu, aby další účastník přistoupil do družstva i když nebyl na 

původním seznamu, bude-li mít s MČ Praha 13 vše vyrovnáno a nebudou v právním sporu. 
• Do 20.11.2006 nutné vyřídit formality založení družstva, nutné akce: 
• Dnes 3.10.2006 zvolit zástupce jednotlivých vchodů (přípravný výbor). 
• Připomínkovat stanovy (obě verze) do 10.10.2006. Možno e-mailem, přes webové stránky 

(http://www.sweb.cz/druzstvo5), písemně zástupcům jednotlivých vchodů nebo osobně panu 
Bártovi. 

• Do 11.10.2006 vytvořit definitivní verzi stanov. 
• Od 11.10. do 13.10.2006 v jednotlivých vchodech prezentovat definitivní stanovy s pozvánkou 

na zakládající schůzi (předpoklad 30.10.2006) a přihláškou do družstva. 
• 16.10. až 20.10.2006 distribuce definitivního znění stanov. 
• 16.10. až 30.10.2006 vyplnění platné přihlášky do družstva a odevzdání zvoleným zástupcům,  

nejpozději na zakládající schůzi. 
• 30.10.2006 zakládající schůze, zaplacení poplatků, zvolení představenstva a komisí. 
• Založení účtu družstva, schůze představenstva a kontrolní komise, stanovení sídla společnosti. 
• Do 20.11.2006 podání zápisu do Obchodního rejstříku. 



5.  Připomínky ke stanovám a navrženému postupu 
• Dům 1766 – někteří neobdrželi druhé stanovy – budou jim dodány. 
• 1764 pí Moudrá – dotaz, které poplatky se budou platit – bude záležet na přijatých stanovách.  
• JUDr. Kolajová přednesla konkrétní návrhy připomínek k oběma verzím stanov (specifikace dle 
článků a odstavců). 

• 1764 pí Moudrá – dotaz, kam se budou poplatky platit? Založení účtu lze provést ještě před 
ustavením družstva, účet je blokován až do zápisu do Obchodního rejstříku a již na něm mohou 
být složeny peníze. Po zápisu je aktivován. Na ustavující schůzi bude přítomen notář, kterému 
budou peníze dány do úschovy k následnému vložení na účet. 

6.  Hlasování 
• Zvolení zástupců jednotlivých vchodů 
• Dosud byli uvedeni jako kontaktní osoby pro jednání s MČ Praha 13 a Centra v.o.s. tito lidé: pí 

Machurová 1766, pan Bárta 1765, pan Banert 1765. Z vchodu 1764 se původně nikdo 
nepřihlásil. Bylo dohodnuto, že z každého vchodu budou zvoleni dva zástupci a poznamenáno, 
že členové přípravných výborů nemusí automaticky přecházet do představenstva družstva.  

Návrhy pro jednotlivé vchody: 
• 1764 pan Zavadil Stanislav, JUDr. Louda Tomáš 
• 1765 pan Bárta, pan Dašek, pan Banert 
• 1766 JUDr. Kolajová, pí Machurová 

Hlasovací lístek číslo 2. Hlasující uvádí číslo popisné a dva navrhované zástupce.  
Výsledky hlasování: 

• 1764: Zavadil Stanislav 13 hlasů, zvolen, JUDr. Louda 11 hlasů, zvolen, pan Peřina, 1 hlas, 
nezvolen, pí Lhotská 1 hlas, nezvolena 

• 1765: pan Bárta 25 hlasů, zvolen, pan Dašek 16 hlasů, zvolen, pan Banert 9 hlasů, nezvolen 
• 1766: JUDr. Kolajová a pí Machurová zvoleny jednohlasně 

Přípravný výbor byl zvolen ve složení: Zavadil Stanislav, JUDr. Louda, pan Bárta, pan Dašek, JUDr. 
Kolajová, pí Machurová. Zvolení byli požádáni, aby po schůzi na sebe uvedli kontakty.  

• Hlasování o předložených termínech 
Souhlas s časovou posloupností akcí k ustavující schůzi dle předložených termínů (každý účastník 
obdržel písemný návrh a ústně zopakováno viz bod 4). 
Hlasovací lístek číslo 3. 
Výsledky hlasování: 64 pro, 2 zdržel, 1 neplatný. Návrh byl schválen. 

7.  Informace o nájemnících, kte ří v dané chvíli z r ůzných d ůvodů 
nemohou p řistoupit k družstvu 

Přítomní byli informováni o třech případech, dva byly blíže vysvětleny. Budoucí členové družstva by 
měli zvážit připuštění uvedených nájemníků k členství v již existujícím družstvu za stejných podmínek 
(přihláška, poplatky). Do ustavující schůze bude specifikováno více. 

8.  Diskuze 
Nebyly další připomínky. 



9.  Závěr 
Během schůze odešla pí Machurová, která zmocnila k hlasování JUDr. Kolajovou (plná moc v příloze 
zápisu). Rovněž pan Dašek byl zmocněn paní Brachovou (plná moc opět v příloze). 

 

Zapsala Radoslava Lhotská dne 30.10.2006. 


