
Navrhovaná změna stanov:

V části 4. Orgány družstva se dosavadní znění odstavce 2. Představenstvo v celém obsahu ruší a

nově zní takto:

2. Předseda družstva
I. Předseda družstva je statutárním orgánem družstva, Jedná za bytové družstvo navenek a za

bytové družstvo podepisuje.
2, Předsedovi družstva náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují do

působnosti členské schůze.
3. Předseda družstva v rámci své působnosti řídí činnost bytového družstva a rozhoduje o všech

záležitostech, které nejsou podle zákona nebo těchto stanov v působnosti členské schůze.
Přísluší mu obchodní vedení bytového družstva, plní usnesení členské schůze, není-li
v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává výsledky
hospodaření družstva, přijímá ktomu příslušná opatření a předkládá výsledky hospodaření
spolu s návrhy opatření ke schválení členské schůzi, předkládá členské schůzi ke schválení
účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení a užití zisku nebo úhradu
ztráty.

4. O svých rozhodnutích, která příslušení statutárnímu orgánu bytového družstva, pořizuje
předseda družstva zápisy, z nichž vyplývá obsah jím přijatých rozhodnutí a den, kdy byla
přijata.

5. Předseda družstva je volen na funkční období 5 let, dle usnesení členské schůze. Předseda
družstva může být volen opětovně na dalšífunkčníobdobí.

6. Předsedou družstva může být pouze člen bytového družstva, fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která je bezúhonná ve smyslu zákona
o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování
živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

7. Předsedou družstva nemŮže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o
orgánech právnické osoby v § 152 až 155 NOZ a v ustanovení § 46 ZOK.

8. Předseda družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro bytové
družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí písemným prohlášením, které přednese na
členské schůzi a bude přiloženo k zápisu z členské schůze. Jeho funkce zaniká uplynutím
jednoho měsíce od konání členské schůze, není-li na žádost odstupujícího člena schválen jiný
den zániku jeho funkce.

9. Při zániku funkce je povinen předseda družstva, jehož funkce zanikla, předat svou funkci
členovi družstva pověřenému členskou schůzí, pokud není zvolen nový předseda družstva,
jinak do rukou nově zvoleného předsedy družstva. Předá zejména všechny písemnosti
bytového družstva, které mělve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které
vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce, nezbytnými pro
plynulou činnost předsedy družstva a pro činnost bytového družstva. Předání funkce se
uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím a přejímajícím.

10. Práva a povinnosti mezi bytovým družstvem a předsedou družstva se řídí přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, neplyne-li ze smlouvy o výkonu funkce, pokud
byla mezi bytovým družstvem a předsedou družstva uzavřena, nebo ze ZOK, něco jiného.
Odměnu za výkon funkce lze předsedovidružstva poskytnout jedině v případě, že je sjednána
ve smlouvě o výkonu funkce, nebo je určena směrnicí schválenou členskou schůzí, anebo je
schválena usnesením členské schůze.

].].. V ostatním se použijí pro předsedu družstva ustanoveníZOK a NOZ, která se týkají volených
orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně právnických
osob, pokud se vztahují na volené orgány bytového družstva.

V části2, odst. 4,4,a 4.5. se předseda představenstva měnína předseda družstva



Včásti2.odst.7,1.,7,3,,7.6.sepředstavenstva mění na předsedydruŽstva,7.8.sepředstavenstvc

mění na předseda družstva.

V části 3. odst. 2.2.,2.3. se představenstvo mění na předseda družstva.

V části4. odst. 1,2.. se představenstvo měnína předseda družstva. V odst.4.2. se členy

představenstva mění na předsedu družstva. V odst. 4.4. se představenstva měnína předsedy

družstva. V odst. 4.IO.,4,I7. se představenstva měnína předsedy. V odst. 5 se představenstvo mění

na předseda družstva. V odst.21 se představenstvo mění na předseda družstva, v odst.22 se

předseda představenstva mění na předseda družstva, v odst. 23. se předsedovi představenstva mění

na předsedovi družstva.

V části 4 odst. 3.3. se představenstva mění rra předsedy družstva a představenstvo na předseda

družstva. V odst, 3.4, se představenstvo mění na předsedu družstva. V odst. 3,6. se představenstvo

mění na předseda družstva. V odst. 3.11. se členy představenstva mění na předsedou družstva.


