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, .} Stejnopis notářského zápisu"

Notářský zápis
sepsaný Mgr. Randusovou Lubislavou, notářkou se sídlem v Jaroměři, v notařské kancelaři
v Jaroměři, náměstí ČSA 49, dne 30.9.2014 (třicátého zéňíroku dva tisíce čtrnáct).

Na žádost paní Eleny Nové, předsedy představenstva, jsem se zúčastnila dne 23.9.2014
(dvacátého třetího zéňi rokll dva tisíce čtrnáct) členské schůze Bytového družstva Padesátka -
Jaroměř, se sídlem Jaroměř, 5. května 545, PSČ 55l 0l, identifikační číslo 25g 46 358, konané
ve spoleěných prostorách (sušárna) bytového družstva v Jaroměři, ulice 5. května 545, a o
právních jednaních, formalitách apřijatých rozhodnutích vydávám dle § 80 a) notářského řádu
následující:- - - -

---osvědčení ---
- - - o rozhodnutí členské schůze bytového družstva

---ozměněstanov

*,"*'*, *", ,*..;.;-; ;;;;;.ir-,r;;;; ;.*; -;;;. ^,u,*'^, ;,přítomnosti při jejím jednaní, osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů
společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: - - - -
a) existenci družstva jsem ověřila z qýpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem

v Hradci Králové, oddil Dr, vložka 926, ze dne 21 .5.2014, o kterém předseda představenstva
paní Elena Nová, shora uvedená, prohlásila, že obsahuje aktuální stav údajů o právnické
osobě zapisoÝaných do obchodního rejstříku.

b) pŮsobnost členské schůze přijímat roáodnutí jsem ověřila zělátlku 18, bod 4), písmeno a)
stanov druŽstva ze dne 30.11.2000, o kteých předseda představenstva paní Elena Nová
prohlásila, že jde o poslední úplné aktuální znéni stanov a z ustanovení § 239 odstavec 4
písmeno a) obchodního zákoníku

c) způsobilost ělenské schůze k přijetí rozhodnutí jsem zjistil a z: -
- pozvanky na řádnou členskou schůzi, ve které je mimo jiných i následující bod

programu:
2. Stanovy BD - schválení změny a úpravy ve stanovách, zapřitomnosti notařky- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku

- zúplného znění stanov, zejménazělálnku 18, bod 5) - - -
- z prohláŠení předsedy členské schuze a předsedy představenstva paní Eleny Nové, že

členská schůze je způsobilá přijímat rozhodnutí
Osobní totoŽnost předsedy členské schůze paní Eleny Nové, narozené dne 1L5.t974, bytem
Jaroměř, Jakubské Předměstí, S.května 545, jsem zjistila zplatného uředního průkazu._
Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji,že íormality a právní jednání, k nimž byla
spoleČnost Či její orgány povinny před přijetím následujícího rozhodnutí čtenské schůze,
byly učiněny a jsou v souladu se zákonem i stanovami družstva


