Zápis
ze shromáždění delegátů
JAVOŘICE, stavebního bytového družstva Telč,
konaného dne 29. 1. 2020 v zasedací místnosti Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště na adrese K Valše 1251, Třešť
Přítomno: 11 delegátů z celkového počtu 13 delegátů
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu
Volba mandátové a návrhové komise
Volba volební komise
Návrh na usnesení, usnesení
Diskuze
Závěr

1. Zahájení
Předseda družstva František Hubata zahájil shromáždění delegátů v 17: 04 hodin, kdy uvítal
přítomné delegáty.
Pan Hubata konstatoval, že na shromáždění delegátů je přítomno 11 delegátů z celkového
počtu 13 delegátů a je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů
ve smyslu čl. 67 odst. 1) Stanov. Prezenční listina je přílohou zápisu.
Pan Hubata doporučil řídit se navrženým programem.
Proběhlo hlasování o souhlasu s programem jednání uvedeným na pozvánce.
Pro návrh:
11 hlasů
Proti návrhu:
0 hlasů
Zdrželo se:
0 hlasů
Shromáždění delegátů navržený program jednání schválilo.
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2. Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu
Pan Hubata přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob do orgánů shromáždění
delegátů:
předsedající:
zapisovatel:
ověřovatelé zápisu:
Hlasování:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdrželo se:

František Hubata
Jitka Mašková
Hana Marková

11 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Orgány shromáždění delegátů byly zvoleny dle návrhu představenstva.

3. Volba mandátové a návrhové komise
Pan Hubata přednesl návrh představenstva na volbu těchto osob za členy mandátové komise.
pí. Lada Brychtová
p. Rostislav Janko
pí. Hana Burianová
Dále pan Hubata přednesl návrh představenstva na volbu níže uvedených osob do návrhové
komise:
p Václav Málek
pí. Hana Marková
pí. Michaela Merčáková
Předseda doporučil volbu schválit a navrhl, aby o návrhu bylo hlasováno jako o celku.
K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávrhy.
Hlasování:
Pro návrh:
Proti návrhu:
Zdrželo se:

11 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise. Pan Hubata
zároveň požádal zvolené pracovní komise, aby se ujaly své práce.
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Paní Lada Brychtová přednesla zprávu mandátové komise.
Pan Málek přednesl zprávu návrhové komise.
Obě zprávy jsou přílohou zápisu.
Shromáždění delegátů zprávy přednášejících vzalo na vědomí.

4. Volba volební komise
V souladu s volebním řádem předložilo představenstvo návrh na volbu členů volební komise a
jejich náhradníků. Návrh členů a náhradníků do volební komise byl přílohou pozvánky a je
přílohou tohoto zápisu.
Volba jednotlivých členů volební komise a předsedy volební komise je přílohou tohoto
zápisu.

5. Návrh usnesení, usnesení
Zprávu mandátové komise přednesla paní Brychtová, která je přílohou zápisu.
Se závěrečným usnesením seznámil přítomné pan Václav Málek. Usnesení je přílohou zápisu.

6. Diskuse
Delegáti nevznesli žádný dotaz.

7. Závěr
Pan Hubata poděkoval všem přítomným a ukončil jednání.

Schůze byla ukončena 17: 14 hod.
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Přílohy zápisu:
a) Prezenční listina
b) Proslov předsedy družstva
c) Návrh jednotlivých členů a náhradníků do volební komise
c) Volba jednotlivců volební komise
d) Zprávy mandátové a návrhové komise
e) Usnesení

Předsedající:

____________________
František Hubata

Zapsal:

______________________
Jitka Mašková

Ověřovatel zápisu:

___________________________
Hana Marková
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