
„Členská schůze družstva schvaluje změnu stanov, podle níž: --------------------------------  

 

- dosavadní znění článku 1 Obchodní firma a sídlo družstva nově zní takto: ---------------  

Obchodní firma družstva: Páté chrudimské bytové družstvo. ------------------------------  

Sídlo družstva: Chrudim, Chrudim IV, Strojařů čp. 1388, PSČ 537 01. ------------------  

 

- dosavadní znění článku 7 Zánik členství odstavec 7. 6 nově zní takto: ---------------------  

6) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo družstva. Rozhodnutí o 

vyloučení musí být členu družstva oznámeno písemně. Člen družstva může proti 

tomuto rozhodnutí podat námitky k členské schůzi družstva v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (§ 

618 a následující ustanovení). -------------------------------------------------------------------  

 

- dosavadní znění článku 17 Členská schůze odstavec 17.2 nově zní takto:------------------- 

17.2. Členská schůze je svolávána předsedou dle potřeby, nejméně však jednou za 12 

měsíců pozvánkou zaslanou členům na adresu uvedenou v seznamu členů. 

------------------------- 

 

- dosavadní znění článku 17 Členská schůze odstavec 17.4 nově zní takto: -----------------  

4) Do působnosti členské schůze patří: ------------------------------------------------------------  

a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, -------   

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů všech orgánů, které družstvo zřizuje, -----   

c) určuje výši odměny členů orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je 

oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, -------------  

d) schvaluje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě 

mezitímní účetní závěrku, ---------------------------------------------------------------------  

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ----------------  

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, ----------------------------------------------------  

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, -----------------------  

h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,  ----------------------------------  

i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,  ------------------------------------------  

j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,  ---------------------------------------------------------  

k) rozhoduje o tvorbě a použití fondů,  --------------------------------------------------------  

l) rozhoduje o vydání dluhopisů,  ---------------------------------------------------------------  

m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,  -----------------------------------  

n) rozhoduje o přeměně družstva,  -------------------------------------------------------------  

o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,  ----------------------  

p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li 

stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,  ------------------------------------------------  

q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, ---------------------------------------------------   

r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,  --------------------------------  

s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, ----------------------   

t) rozhoduje o přijetí úvěru, o zřízení práv třetích osob k majetku družstva, o zcizení 

majetku družstva, ------------------------------------------------------------------------------  

x) projednává zprávu předsedy družstva, rozhoduje o základních otázkách 

koncepce rozvoje družstva, -------------------------------------------------------------------  

y) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její 

působnosti.  -------------------------------------------------------------------------------------  



- dosavadní znění článku 17 Členská schůze odstavec 17.8 nově zní takto: -----------------  

17.8 Při hlasování členské schůze má každý člen družstva jeden hlas, s výjimkou 

Města Chrudim, které má 30 (třicet) hlasů. Avšak v případě hlasování o věcech 

vedených v § 652 odstavec 2 zákona č. 90/2012 Sb., a o změně stanov, má každý člen  

družstva pouze jeden hlas. ---------------------------------------------------------------------------  

 

 

- dosavadní znění článku 17 Členská schůze odstavec 17.9 nově zní takto: -----------------  

17.9 Pokud jsou manželé společnými členy družstva ke dni konání členské schůze, 

postačí, zúčastní-li se jí jeden z nich. Pokud se účastní oba, musí hlasovat jednotně. 

Pokud hlasují rozdílně, má se za to, že se hlasování zdrželi. Obdobně se postupuje 

v případě, že manželství společných členů již bylo rozvedeno, ale nedošlo dosud 

k dohodě či rozhodnutí o vypořádání jejich majetkových poměrů podle občanského 

zákoníku.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

- dosavadní znění článku 17 Členská schůze odstavec 17.10 nově zní takto: ----------------  

17.10. Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jinou osobou, a to na 

základě plné moci. 

 

- dosavadní znění článku 17 Členská schůze se doplňuje o odstavec 17.16, který zní takto: 

       17.16 Výslovně se připouští rozhodování per rollam, to je písemné rozhodování mimo  

       konání členské schůze, a to v souladu s ustanovením § 652 a následujících zákona č.  

       90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. ------------------------------------------  

 

- dosavadní znění článku 26 Platnost a účinnost stanov nově zní takto: 

   26.1 Stanovy nabývají platnosti i účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí 

družstva, neurčí-li rozhodnutí členské schůze nebo obecně závazný právní předpis jinak.  

   26.2 O změně stanov rozhoduje členská schůze. Předseda družstva je povinen v souladu 

s ustanoveními zákona o veřejných rejstřících uložit ve sbírce listin každou změnu 

stanov a jejich platné úplné znění. ---------------------------------------------------------------  

 

26.3 Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o obchodních 

společnostech a družstvech,  --------------------------------------------------------------------------  

 

 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 Stanovy byly přizpůsobeny úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle ustanovení § 

777, odstavec 2 zákona o obchodních korporacích, toto přizpůsobení bylo 

schváleno členskou schůzí dne ........ 

 

 
 


