STEJNOPIS
NZ 341nA74
N 14712014

sepsaný dne 4.8.2014 (slovy: čťwtéhosrpna roku dva tisíce čtrnríct)JIIDr. Editou Volnou,

notiářkou se sídlern v Liberci, v kanceliíři v Liberci IV_Peršýn, Rumunská655/9.

Dne 26.6.2014 (slovy: dvacátého šestéhoěenma roku dva tisíce čtrrráct) jsem se zúčastnilačásti
jednání čle$késchůze Libereckého bytového druŽsfua Stadion se sidleíLiberec
7, Jeronýmova
494/2a,PsČ 460 07, identifi'kačníčísló25}4g5g3.

zíklad9
*Y Naprávních
fornalit

I

své přítomnosti na této členskéschůze pořízuji tento notařský zápis o osvědčení
a jednání, ke kteým jsou druŽsťvo a jeho organy povinny, ďpři kterých byl
notař přítomen, a osvědčeníobsahu

{
{

I

I.

I Předsedajícím členskéschuzi byl všemi hlasy přítomných členůzvolen pan Ing. Jiří Hďámek,

t
I

t
I

J

mr. 13.7.1955, bytem Liberec, Jeronýmova 566l22d, Liberec VII-Horní Ruzoool, jehož
totoárost
byla prokázrána ktery učinil toto prohlášení: :----_

1.

2.
3.
4.
5.
6.

orgánem Libereckého b1'tového druŽstva Stadion, o jehoŽ rozhodnutí má

tento notářs\ý zápis, je členská schůze,
členská schůze byla svolrána pozvánkou, která byla vyvěšena

bfi

pořízen

ve spoieěných prostorách
domu a doručena všem členůmdružstva na adresu místa pobyfu uvedenou v evidenci

členů,

členská

je

schůze
nahradní, neboť původníschůze, svolaná na 12.6.20t4 (slovy:
dvanáctého června roku dva tisíce čtrnáct) nebyla při účasti38 (slovy: ťiceti osmij
členů
druŽstva usruíšeníschopná,;-____-_____ve stanovách družstva ze dne 27.3.20a2 (slovy: dvacátého sedmého břentaroku
dva tisíce
dva) tak, jak jsou zveřejněny ve sbírce listin obchodního rejstříku, nedošlo
ke zrrěniím, __družstvo má144 (slovy: jedno sto čť5řicetčtri) čieny,
všichni přítomní čienovéjsou oprálrrrěni vykonávat hlasovací právo.

Proti tomuto prohlašení nebyly vzneseny žádrléprotesty. Drále nebyly vzneseny
žádnéprotesty
proti výkonu hlasovacího ptávačlenů družstva přítomných na této členské
schůzi.
II.

Ve smyslu ustanovení $ 80a odst.2 zákonaě.358/1gg2 Sb. o notiářích a jejich činnosti osvědčuji
na zák1adě nížeuvedenéh9, že formďity a právní jednání, ke kterým byló druzstvo či jeho
orgríny
R9_vinny před přijetím následujícího rozhodnutí ělenské schůze, uyty úrineny a jsou v souad'u se
ziikonem a se stanovami druŽstva:
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existenci družsťvajsem avěřila zaýpisu zvLažky 456 oddíiu Dr obcl'c;:ř: :.-sť*il}
vedeného Krajslcým soudem v Ústí nad Labem
působnost členskéschůze k přijetí rozlrodnutí o zrrrěně stanov jsen ověí.a a -=:cl.*ď $
656 zžkona o obchodních korporacíchaze stanov druŽstva'
způsobilost členskéscbůze kpřijetí předmětrrého roáodnutí jsem T:sl-. z=-=*;:&o
seznamu členůdružstva, zpteze*čni listiny, z prohlášenípředsedajíc&* ;_*--* s;::-*' a
z ustanovení $ 648 odst.l zákona o obchor1ních korporacích,
členská schůze by1a řádně svolána zpusobem stanoven;.fin zákonem a

sta:ii'':'_' :=žsiia-

m.
;:';-i'č*ji,
Ve smyslu ustanovení $ 80a odst'2 z€kana ě.358/1992 Sb. o notrářích a jejl* Čl--'::;:
*"
J=;:;i=ava
Li}*'*
se
sídlex
družstva
bytového
Stadion
Libereckého
že členská schůze
4g4D0, PsČ 460 07, identifikační číslo25a49593, pfijala dne 26.6"?*i-i l.s':_ť: ;lactátého
šestého čenma roku dva tisíce čtrnáct) Íato usnesení, jejicbŽ obsah a 4:csc:;i:;: p;== jsou v
souladu se stanovami družsťva a právními' předpisy:

Přijímá se na schttzi přednesený ruiwh na doplnění článku 8. stcnw dr:ďs;-.'a * :;; ý";e srrění:-9. Vprípadě likvidace družstva má člen družstva dle bytavěřzo záknt**;rr**'-:*sr=':í pr&vo na
převod bytu do vlastnictví.

?3r-

D1e prohlašení předsedajícíbo členskéschůzi byli v době h]asol'áa{ g

tclato usaeserri přítomni
členovédružsťvas 32 {slovy: dva a třiceti) hlasy. Ro*odn}m počtem hlasů d}e sanov družstva
ktery není vrozporu sustanovením $ 645 zákota o obchodních korporacích je nadpoloviění
většina hlasů přítomných členů.Podle stanov společnosti a $ 650 odst.1 zÍkona o obchodních
korporacích má při hlasování o změně stanov kaŽdý čien jedea hlas. Podle prohlášení
předsedajícího a mého osobn*ro zjištěníhlasovďi pro přijetí tohoto rozhodnutí 24 (slovy: dvacet
čtyři) členovédružstv4 2 (slovy: dva) hlasovďi proti, 6 (slovy: šest) členůse hlasování z&želo.
Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádnénámitky. Bylo konstatováno, že tato
ztněna stanov byla příj ata

Přijímó se nóvrh předst#venstya na změnu stanov družstva v tamto mění.

1) V Čl' 2 Právní postavení družstva se vypouští slova ,,ve smyslu ust. $ 22] a nósl.
obchodního zákoníku" a n*hrazují se slovy ,,jehož hlavním posÍ.óním je zajišťování

,7

bytoých potřeb sých čIenů"'Na kanec člónku se připajuje nová věta ,,Družstvo zřizuje
sých internetoých stránkách informačnídesku." ------_---

na

2)

Y čl. 5 Yzntk čIenstvíse --------------v bodu 2.2 doplňují slova ,, nebo přechadem"
v bodu 4. vypouští slava ,,usÍ. $ 228 obchodního zákonílan"

a nnhrazují se slovy
pr
předpisy'
příslušnými
avními
,, stanols etých
v bodě 5 se v prvni větě vypauští slova ,, členských práv a pavinností'' a na|trazují
se slovy družstevnípodíl", dóle se vypauští slavo ,,spojených" a naltrazuje se
',
slovem ,, spajeného", na začótekdruhé věý se uvedou slova ',družstevní podíl a
1,
,šl
s ntm souvrseÍW
- doplňuje noý bad 6.----------------6' Převodem družstevníhopodilu, s nímžbyl spojen nájem družstevního byÍil ftebo právo na
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytq dochází kpřevoďu nájtNu &nsšstevníhobytu anebo
převodu prava na uzavření smlouvy o nójmu družstevníhabytu včetně }'šeďí prav a povinností
s tím spojeých, a to včetně všech dluhťl převodce vůčibytověmu dn*žs;zu *. ďšuř'tu družsna vůči

-
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pževodci, které sawtsejí s uživóním družstevníhabytu převadcem, anebo s právem na uzavření
snlotny o nójmu družstevního bytu za podrninek určeýclz stanovami.
- doplňuje notý bod 7.__-7. Na záHadě dohody o převadu družstevního podílu si převodce a nabyvatel vzajemně
,4,pořódají majetkovou účastv družstvu. Předmětem tohoto finančnilto vypořódóní je i nQjemné
c úhrada za plnění posÍqtovaná s užívónímbytu za období od převodu člensÍrychpráv a
povinností
'předmětech.do kance kclendóřního měsíce a veškeré škody na součástech bytu a zařizovacich
----------------------

Ťe'

3) Nové znění článku 6 SpolečnéčIensnímanželů:
t. Společnéčlenstvímanželů v družstvu vznilca, jestliže je družstevní podíl souěóstí společného
jmění manželů.Družstevní podil není součóstí společnéhojmění manželů,pofud jeden
z manželůnabyl družstevní pad[l způsobem podle E 709 odst. ] občanskéhazákonilal.
2. Společnéčlenstvímanželůzaniká vypořádáním společnéhajmění manželů nebo marým
uplynutím lhůty pro jeho vypařádóní podle občanskéhozókoníku'
3. Je-li s družstevním podílem, lrteý je souěóstí společnéhojmění manželů,spojeno právo na
uzavření smlouvy k družstevnímu bytu, jde o pravo na uzavření smloauy o společnémnójmu
manželů.Je-li s družstevním podilem, Icteý je součóstíspolečněho jmění manželů,spojen
nójem družstevníha bytu, jde a společný nájem manželů.
4. ?řeměnilo-Ii se společnéčlenstvímanželůna ýučnéčlenstvíjen jednaho z manželů, nemá
tato skutečnost vliv na společnénájemní pratlo. ---------5. JeJi jeden z manželůýlučným členem bytového družstva' maji aba manželéspolečně
nájemní právo podle občanskéhozálCIníhl odvozené od práva nájmu manžela, kteý je
ýIučrtym členem družstva. Zanilrrle-li členstvímanžela, od jehaž nójernního prava byto
společnénájemní prúvo odvozeno, zaniká také nájemní próvo druhého manžela.-6. Ze společného členstvíjsou oba manželéapravněni a povinni společně a nerozdíIně. Manželé
jako společníčlenovérnajíjeden hías. -------

4)

F-

V čl. 7 Zónik člensníse ---------------

j.1 5 čIenpo,;;;J:':i::t:,x:Íli;';i,,xi;iÍ;;;;;;;;;w_;;,,;;;;;:--:::::::::::-::::-::3.].6 čIen neumožní vstup do bytu pověřenýn osobám lre kontrole měřidel při zjištěni podezření
z nespravných odběrůvody, plynu a elektřiny.
- vypouštt body 3.2 a 3.3 a nahrazují se novými body 3.2 až 3'9:__-

3.2 Čtena nebo společnéčleny _ nájemce družstevníha bytu, Ize uyloučit z družstvaa) poruší-linójemce hrubě svou povinnost vyplyvajicí z nájmu
b) byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmystný trestný čin spáchaný na
družstvu nebo na osobě, kteró bydlí v domě, lcde je nójemcův byt, nebo proti
cizímu majetku, kteý se v tomto domě nachazí.
--{"J Rozhodnutí o vyloučenípředchází písemružýstraha. o udělení ,ystrahy rozhoduje
ýedstavenstvo. í/e výstraze se uvede důvod jejíha udělení a člen se upozorní na možnost
l'yíoučenía vyzve se, aby s porušovóním čÍenslqlchpovinností přestal a následlry porušení
ilensbých povinností odstranil, k tomu se členovi poslqltne přirněřená lhůta, nejméně však 30
d??ú- ------3-} Předstcvenstvo můžerozhodnout o vyloučeníčlena jen do šesti měsíců ode dne, kdy zjistila
d'uvod kvyloučení,nejpozději však do jednoho roku ode dne, lrdy tento důvod vzntkl.--------_
-j-3 Je-Íi jednání člena, v němž lze spatřovat duvod kvyloučenípodle odst. 3.2 písm. b),
předmětem šetřeni jiného argánu, začínó lhůta podle odst. 3.4 dnem, kdy se družstvo
ďozvědělo o ýsledku tohoto šetření.__
3-# F'.azhodnutí o vyloučeníz družstya musí být doručeno do vlastních rukou na adresu člena
wedeně v seznalmt členů.V rozhodnuti o vyloučeníčlena z družstva musí být uveden důvod
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podle odst. 3.1 a 3'2, který nelze dodatečně měnit. Razhodnutí o vyloučení společnych členů
se sarnostatně doručuje koždémuz manželů.Kažfu ze společných členůmá pravo proti
rozhadnutí vzněst námitlE i bez ohledu na vůIi druhého z martželů.3.'7 Proti rozhodnutí představenstva o vylouěení můžečlen podat odůvodněné námitlty
ke členske schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručeníoznámení o vyloučení.Marným
uplynutím této lhůty pravo na padání nómitek zanikó. Podání odůvodněných námitek má
odkladný účinek_-3.8 Proti rozhodnutí členskéschůze o zamítnutíndmitek můževylučovaný člen podat ve lhůtě tri
měsíců ode dne doručenírozhodnutí návrh soudu na prohlóšení rozhodnutí o vyloučeníza
nepÍatné. o tomto prúvu musí být vylučovaný čIen písemně poučefi.--------'-3.9. Představenstvo můžesvé rozhodrtutí o vyloučenízrušit. Se zrušením ýoučenímusí
vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vylaučená osoba souhlas do ] měsíce ode
dne, kdy jí bylo rozhodnutí a zrušenívyloučenídoručeno, k rozhodnutí o nušenívyloučení se
nepřihlíží,to neplatí, pohld tato osaba o zrušení rozhodnuti o vylaučeníjiž dříve písemně
požádala. Zrušit rozhodnutí o vyloučenílze i v případech, při kteých probíhá řízení o
prohliišeníneplatnosti vyloučeníčIena z družstva.
- v bodě 5' se wouštíslovy ,,pravomocnýlm nařízenim ýkonu rozhodnutí
postiženímčlenslqlch práv a povinností, vydáním exekučního příkazu na postižení
člensbých prav a povinnastí po próvní moci usnesení a nařízení eÍekuce" a
nahrazují se slovy ,,doručenímvyrozumění o neuspěšné opakované dražbě v řízení
o ýkonu rozhodnutí nebo v exekuci"--- na konci člónku se připojují nové body 6, 7, 8:____
6. Zánikern družstva bez pravního nóstupce
7' Převodem nebo přechodem družstevního podílu.'8. Jiným způsobern stanoverým zákonern.--

5)

l|ř

\é

Nov-v čl. ]0 Práva povinnosti z nájmu b}ltu:------------

Čt.to
Próva

a

povinnasti z nójmu bytu

].

Se členem _ nájemcem družstevního bytu a s manželi _ společnými nójemci mohou na zóHadě
jejich prava v bytě bydlet i osoby, kterě žijís nájemci ve společnédomócnosti.

2. Kromě práva užívatbyt

mó člen _ nájemce družstevniho bytu a na zóHadě jeho próva i osoby,

heré s ním bydlí, próvo užívatspolečnéprostory a zařízenídamu, jakož i požívatplnění, jejichž
posÍEtování je spojeno s užívónímbytu._*_-

3'

Nájemci jsou povinni při uýIronu sých prav dbát, aby v domě bylo vynořeno prostředí
zajištujícíostatním nójemcům nerušeý ýIrnn jejich próv.___-

4. Nójemce nesmí bez písemného sauhlasu družstva umistbvat rn střechu a antěnní stožár
jakákoliv zařízení a předměty, malovat navnějši plášť budovy a umísťovat reklamy.5. Nójemce je povinen po předchozí písemnévymě umožnit družstvu, neba jím pověřené osobě,
aby provedlo instalaei, údržbua kontrolu zařízenípro měření a reguÍact tepla, teplé a studené
vady, jakož i odpočet naměřeých hodnot. Stejně je povinen umažnítpřístup k dalšímtechniclqm
zařízením, pokud jsou součósti bytu a patří družstvu.--

je zejména:neplaceni nájemného za období delšíhonež dva lwlendářní měsíce

6. Hrubým porušením pavinností nájemce

a)
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p,

\t

b)

hrubé porušování dobých mr*;a,g:':jr;xs,sÍte soužitív domě, kdy nedošlo k nápravě
ani
po odeslóní vyrry k nópravě c) provódění stavebních úprav r.' &3rá i::p-ep:i:é&o souhlasu družstva
d) neumožnění ytw! do bytu pavěi*ry?r: sssbďm ke Írontrole měřidel při zjištěni podezření
z nesprávných odběrů vody, pljna *, eÍeÍsřžq+..

Člen _ nájemce družstevního bytu je ps';weyz *:námit bez zbyečnéhoodkladu družstvu potřebu
oprcv v futě, které má nést družstvo, a urncŤ*ťt jejícÍzprovedení, jinak odpavídá za škoáu, Herá
nesplněním této povinnosti vznikIa.
7.

s ýlen _ nójemce
v

družstevního bytu je pavinen adstranit zavady a poškození, lteré způsobil
dorrtě sám nebo ti, kdo s ním byd\í. \-esrarze-li se tah má diužstvo próvo, po předchozím
upozornění čIena, závady apoškození aďsýQfiit apažadotat odněho náhrádu.

_nájeyce družstevníhabytu nesmí provúdět stgvební úpravy
ani jinou podstatnau nněnu
-Člen
v bytě bez souhlasu družstva, a ta ani na swjj rráklad' rr případ7 porušení }éto povinnosti je
družstva opróvněno požadavat, aby člen _ nájemce prorid*é ,:i^y a změny bez odkladu
odstranil a wedl vše do původníhostgvu'-----g'

-a6

'lb

6)

Y čI. 14 Nedělitelný.fond se y názvu i v celém textu slovo ,, nedělitelný
,, nahrazuje slovem

,,rezernní"

7)

Y čl. ]6 Členslai schůze se:
v bodu ]. na konci třetí věý připojují slova ,,označení,zda se
s c hůz e ne b o nóhr adní čIe nská s chůz e,, - -- - - - - - - - -v bodu }. se na konec bodu připojujívěty:---

'

nolávó členskc

-

Sv9l1vatel nejméně ] 5 dnů přede dnem ioiant lteniÍce schůze uveřejní pomónku
nc členskou
schftzť na internetoých strónkóch družstva. {lveřejněním pazvdnlry" se -pavažuje
pazvánka za
doručenou. Pozvánka musí být na internetoých strtinluich^ uveřeiiěno áz
d, okcmžiku konóní
členskéschůze.
v bodě 3' se čístovlu16 mění na číslovku]7 a za h) se připojují nové odkazy
na l),

*

-

n), q)*--v bodě 4. se místo 3a% uvede 20%--------

do bodu 5. se připojují novópísmena j) až t):__-j) určuje ýši odměny představenstva, kontrolní komíse a členůjiných orgónů
družstva zřízených
stanovami, pafud je opróvněna podle stanov
ýto orgány netoiěiitz člni, volit a odvaláyat,__-

smlouvuauýkonufunkcepodle $ 59 zákona a obihódntchkárporacích,
l} schvaluje posleytnutíJinančníasistence, -------m) rozhaduje o námitkách člena proti rozhadnutí o jeho vyloučení,
n} rozhoduje o uhrazovacípovinnosti, ----------*i rozhoduj e o použitírezervního fondu,
p) razhoduje o vydóní dluhapků,q} rozhoduje o zrušenídružstva s likvidacť,
ý volí a odvolává likvi&itara a rozhoduje o jeho odměně,:sj schvaluje zprávu likvidátora o naloženís ÍiÍ*idačním
zůstatkem,ti rozhoduje a dalších otazkách, které zókon nebo stanovy svěřují do její působnosti.----------*---- doplňuje noý bod 8.:--------8' Není-Ii členska schůze schopna se usnášet, svalá ten, kdo svolal původně svolanou
ělenskou
sthůzi, je-li to stóle potřebné, bez zbytečnéhoodkladu, nóhradni^členskou schůzi se
stejným
šftagramem' a to stejným způsobem jako půvadně svalanou členskou schůzi o ,o*ortrt ru
k) schvaluje
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žíilíY:::::::"

člens|qÍschůze je schopna se usnášet
bez ohledu na pačet p. :*x;ry;ch

doplňuj9
,

r---------

noý

:------------

-%EÉ

-%9'Družstvo můžerozhodaiat i mima čIenskou
schůzi rozho!9váním per raši,,n s
záIežitastí uvederých v
ryémkau
loý 5 písm. ,) , li -ó'9t"- rpr*"e"a ke svoIóní čIezu].=i s:kke
sašIe
všem členůmnávrh rozhodnutí.'Navrh'rozhodnutí
mtusí absahovat text navrřza-;a*ir* rc:;;Odnutí
a jeho adůvodnění,thůtu pro doručení
vyiádřeií ttái,"'lrtrrd činí20 dní a p*ďi-;q. patřebně
pra jeho přijetí' Nedoručí-bčlen ve shara
uvedené Ihůtě sauhlas s návrhem'*.or*oí
plati, že
s nóvrhem nesauhlasí' Rozhodná většina
se počítóz cellrového pačtu htasilr.ťee&
ďi*ggř
éružstva.
Výsledek hlasovóní, vč\n! dne jeha pru:ti
oznámí ,irii, uv|edenó ve *ařsé ,;€tě tg;gsto
bodu,
všem členůmbez zbytečnano oattaau oár-á",
piiZíí'zoden přijetí Árír*rtuuri se pavažuje
iiio
den doručeníposteáního
bod 9.

souhtasu

8) Yč!' ]7 Představenstvo

iiri,

družsň,a a*utrian, během

zsteder:éíe*J-*..

sevbodě 5. vypouštějíslova.',,s lgj o&t.j, j fýj,
odst.2první
ež 7 obchoáiiho ,áuiit
a nahrazujíse sí,ory
j/

až pátó věta a odstavce 4

zálrana o obchodních Imrparacích, --------

9)

ikoro

",,

",_ď

a násl.

čl' ]8 Kontrolní komise se v bodě 4
wouštěiíslova,'$ ÍýJ adst. 2, E l94 adst. 2 první
až pótá věta a odstavce 4 až 7 obchodiiho
záknníku ,,,''a iluÍlraEujísesfory,,$ 51
a násl.
zókona
V

o

Ia)

ob

'Yďr

chodních korporacích,, --------

rr,
doptňují štori_,ttrr-pmují podmínku
bezúhonnosti podle
živnostenského zálrona
u
kteých
neiastala'
-a zákona
irt je překažtrou
provozouóní žiunosti podÍe
yo živnostenském'lr"iirort'podnta"'t.I
a věý:
CIen' lteÚ má být volen áo orgánu bytového
družstva,
je
povinen
družstvo
informovat' zda ohledně jeho maieíku,
'
,rbo
majetku
otilnint
korprrorr, v níž
působínebo působil vpóstedníeh tře1h \eich jako
člen
orgánu,
byto vedeno
insolvenčnířízeníne!9 byl vyloučen soudem
zuýkonu funkce člena'-riotrtarrího orgánu
obchodní korporace.-Členem oígánů družstva
ndze b1tirn tt* družstva.' v bodě 5 se vypouští slova ,,248 obcioáního
zákoníku" a nahrazují se slouy
,,59
zákana o obchodrtích korporacích,, -------

- do bodu ]'

-

zařazuje nový bod 8.
8' Funkčníobdobi členůoígtinůdružstva činí
5 let. Všichni
1l7ové orgánu rnaji stejně dlouhé
funkčníobdobí' 1sou
najednou y-a nové funkčníobdobí.
Byt-Ii člen orgánu molen
-voleňi
v doplňovacich volbách
končíjeho mandót ,*rnržr;i-rrtrbrih,
obdábi
celéha argónu. Valené
orgány družstva vykoruivají *e
írrtn, i po uplynutí ioty,-rr lďerou byly moleny, a to do zvolení
---

noýchorgónů.--_]

il

l

2) l/ čl. 21

V čI' 2a se v bodu 2 uypouštíslovo
,, neděIitetného" a fiahrazuje

-

se slovem ,,rezer1lní!to,,

je --------nové znění bodu 2.:----------

Družstvo se zrušuje próvním jedndním, razhodnutím
orgánu veřejné moci nebo
z dalších důvodtŽ stanovených žóI*or*'
o aoariůInéměušeni arízit o rozhoduje
členslui schůze' Po zrušenídružsn1 se vyžaduje jeho
Íikvidace, IedažiC-eté jeho jmění
nabyvá právní.nástupce- Zrušuje-li se iružst
o priprrměně, ;i;;, ;' bez likvidace
dnem účinnostipřeměny. ----:------- v badě 4 se v prvni větě vypottští slova ,,v takovérn případě však
nevznilra
se slovy
jestIiže
tehdy,
s
tírn
souhlasí
všichni
::?!o" družstva.,'
: :*h',:!jť
',jen
členovébytového
';2:-':X
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v bodě 4 se tj"potlští druhij věta -------v bodě 5 se \pouštíslova ,,254 a nást.

obch. zák, jakož i přiměřeně ustanovení
obchodniko zákoniku o obchodních společnostech'' á nahrůují se slovy
f 756 a
",
ntis l. z ákona o obchadních korpor acích,, ----- -

I3) Í/ čl. 22 se vypouštícelá prwzi věta a nahrazuje se větou:-----Tyto stanovy jsou úpI"ý* zněním po změnóeh přijaÍých členskpu schůzídne
26.6.20t4
z dťpodu přizpůsabení stóvajících stanov ustanavením zókong a obchodních korporacích
a
téhoždne nabyvají platnosti i účinnasti.
14)
nás l eduj

do stavajících stanav se

íci člónfu přís lušně př e čis tuj í.

Dle prohlášení předsedajícího členskéschůzi byli v době hlasováď o tomto usngsení přítomni
členovédružstva s 32 (slovy: dva a ťiceti) hlasy. Rozhodným počtem hlasů dle stanov
a.oz'tuu'
kteý není v rozporu s ustanovením $ ó45 záů<ona o obcilodnlch korporacích je nadpotoviěrj
většina hlasů přítomných členů.Podle starrov spoleěnosti a 650 oost.t zíkona
o obchodnlch
$
ko:poracích
má při hlasování o rorěně stanov každý čien jeden hlas. Podle prohlašení
ĚrF
předsedajícího a mého osobního zjištěď hlasovali pro přijetí tohďto rozhodnutí
všichni přítomní
členovédružstva. Proti qfkonu hlasovacího pn{va neiyly vzfleseny žádnénarnitty. syto
konstatováno' že tata změna stanov byla přijata. ---_------_-

rv.
o tom jsem sepsďa tento notářský zápis, předsedající členskéschůzi si jej přečetl, a prohlasil, že
notrářský zátpis bez qihrad scbvďuj e.
Ing.

Jiří Haldmekv.r.
L.S.

JUDr' Edita Yolná v'r.
notářka v Liberci

B

ověřuji, Že tento stejnopis notářského zípisu, vyhotovený dne 4.8.2014 JtIDr. Editou
Volnoq
notářkou v Liberci, se doslovně shoduje s notrířským zípisem čísloNZ
341l2aru sepsan;irn

dne

4.8.24U_

V Líberci, dne 4.8.2014
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