
Zápis 
z členské schůze družstva 

Bytové družstvo Horňátecká, v likvidaci se sídlem Praha 8, Kobylisy 
784/13,IČ: 26729571 konaná dne 12.12. 2017 od 18.00 hod. v sídle společnosti 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva likvidátora o průběhu a výsledcích likvidace 

3. Účetní závěrka k ukončení likvidace 

4. Návrh na vypořádání likvidačního zůstatku 

5. Archivace a skartace dokumentů 

6. Návrh na ukončení činnosti společnosti a její výmaz z obchodního rejstříku 

7. Závěr 

Přítomni: 

• Miloslava Kučerová předsedkyně představenstva družstva 

• likvidátor Ing. Pavel Kolařík 

• členové družstva dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu 

Ad. 1. 

Schůzi zahájila paní Miloslava Kučerová, předsedkyně představenstva družstva, konstatovala, že 

všichni členové družstva byli o schůzi programu členské schůze řádně a včas informování 

pozvánkou. 

Předsedkyně představenstva prohlásila, že dle provedené prezentace je na schůzi osobně či v 

zastoupení přítomno 6 členů družstva tj 100% všech členů družstva a že schůze je schopna 

usnášení. 

Členská schůze jednomyslně schválila program jednání uvedený na pozvánce. Zvolila předsedu 

schůze paní Kučerovou a zapisovatele pana Kubika. 

Ad.   2... 
Likvidátor družstva informoval členskou schůzi, že v zákonem stanovených lhůtách nebyl 

vznesen žádný požadavek na úhradu výdajů ze strany jakéhokoli věřitele, ani ze strany státních 

orgánů. Vše ostatní je uvedeno v předložené písemné zprávě. V dalším bodu programu jsou 

rovněž předloženy písemné informace o situaci a návrh rozhodnutí. 

Členská schůze 100% hlasů přítomných členů schválila konečnou zprávu likvidátora o průběhu a 

výsledcích likvidace. 

 

Ad. 3. 
Členská schůze 100% hlasů přítomných členů schválila účetní závěrku k ukončení likvidace. 

Ad. 4. 

Členská schůze 100% hlasů přítomných členů schválila návrh na vypořádání likvidačního 
zůstatku.  
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Ad. 5. 
Členská schůze 100 % hlasů přítomných členů schválila způsob a zajištění archivace a 
skartace dokumentů. 

Ad. 6. 

Členská schůze 100% hlasů přítomných členů schválila návrh na ukončení činnosti společnosti a 

její výmaz z obchodního rejstříku. 

Ad. 7. 

Předsedkyně představenstva družstva, poděkovala všem přítomným za účast a ukončil jednání 

členské schůze.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

předsedkyně představenstva Družstva: 

Miloslava.Kučerová 

 

zapisovatel: 

 


