
někteŇmi členy družstva .

čt-. scH, BDso / zo14-č.í.

o předsedkyně družstva navrhla tři ověřovatele správnosti zápisu z dneŠní konané Členské

schůze na zák|adě Stanov BD-článek 18 bod 10.

Navrženi ověřovatele zápisu:

p.Kugler

p.Hypiusová,

P. Myšková

V průběhu jednání členské schůze se dostavili 3 / ři/ členové bytového druŽstva a to

nójemce bytu č ]8.,3],.40 av této clníli je přítomno 25 členů,

s;hózí_ieden člen k tunu, abv bvla členská schůze usnóšeníschopná.

o Ostatní

předsedkyně družstva požádala přítomné členy o projednání dŮleŽitého bodŮ, které nejsou

uvedeny v programu této členské schuze. Nové informace se týkají zahájené exekuce Proti
žalované straně a tří reklamačních zÁvaó souvisejících se spoluprací s exekutorkou a

ustanoven;im znaleckým ústavem, který dne 4.3.2015 provedli první šetření na ďomé. Za

žalovanou stranu se dostavil ing. Banzcel s kolegoq za Město Jaroměř ing. J. Mikulka Právní
zásfupce Mgr. M. Znojemský a předsedk}mě družstva pí. Nová Elena.
Exekutorka JUDr. Dvořáčková vyžadaje do 15.3.2015 obdržet od BD Padesátka Města

Jaroměř tři dohodnuté termíny pro zpřístupnění všech podkrovních bytŮ (mir4o bYt Č.40 a 50-

zpřísfupněny dne 4.3.2015 ) a sklepů. Termíny budou předany exekutorkou znaleckému

ústavu-a do konce března 2015 zna|ec o7náíIújeden termín ze tii tavŮených termínŮ jako

zavazující.Vše bylo zapxfoio namístě do ápisu a podepsiáno všemi Účastníky ŠeřenÍ.

Do všéch schránek oďpodkrovních bytů bude vhozena výma pro spolupráci s exekutorkou,

jinak se vše bude vnímat jako že BD Padesátka a Město Jaroměř neposkytli souČinnost a

může bý exekuce zamítnuta. Podmínky exekutorky jsou poněkud ránná, ale nijak neměnná.

Z pohledu předsedkyně poněkud nepochopitelná a zcela jistě budou ve spolupráci Města

Jaroměř poskYnuty kroky v roďešení nejasn;ých kroků ze strany exekutorky.

V průběhujednání členské schůze se dostauiljeden člen bytového druŽstva, nójemce bYtu

a)O av téio chvíti.je přítomno 26 členů. Čtens*a scnnze ie usrurcú

Důležité body k proiednání a správné inlForrnovarrosti jsoq následující:

1. Zpřístupnění všech podkrovních bytů mimo byt č40 a 50.

2. zpřisbqnění všech sklepů v suterénu, kudy vede stoupačka na Tv a sv
3. Navrhnout 3 termíny dne 6.4.,7.4.,8.4.,9.4. pro zpřístupnění podkrovních bytŮ od 16,00

hodin včetně zpřístupnění sklepů.

Usnesení : Členové družstva bydlící v podkroví a majitele sklepů se jednoznačně shodli na

termínech 8.4., 9.4.,10.4.2015 od 16,00 hod. Jalcý konečný termín si vybere a stanový znalec

ustanovený exekutorkou nám v této chvíli neni ználm. V každém případě bude neProdleně a

bez zbytečného odkladu o stanovém termínu informovat všechny členy předsedkyně druŽstva

písemnou formou.
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