
U S N E S E N  Í 
členské schůze BDV Chudenická ze dne 17.května 2012 

 
Na členské schůzi BDV, která se konala 17.května 2012  v 18.00 hod. v Praze 10-Hostivaři-
Toulcově dvoře bylo přítomno při zahájení 40 členů BDV. 
 

1. Členská schůze jednohlasně schválila program  
2. Členská schůze bere na vědomí zprávy o hospodaření BDV k datu 31.12.2010 a 

31.12.2011 
3. Členská schůze jednohlasně schválila účetní uzávěrky za rok 2010 a 2011 
4. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti  BDV za období od 1.10.2010      

do 31.12.2011  
5. Členská schůze bere na vědomí zprávu KaRK a souhlasí s jejím návrhem na vyšší 

zhodnocení volných finančních prostředků BD přesunutím na spořicí účet. 
6. Členská schůze souhlasí s plánem činnosti a využitím finančních prostředků v roce 

2012 a v roce 2013 v bodech a) opláštění strojoven a c) oprava lodžií. Nesouhlasí      
s bodem d) instalace společného satelitního rozvodu. Bod b) nákup nových vnitřních 
dveří byl odsouhlasen, bude dále konzultován a je v působnosti představenstva BD. 

7. Vzhledem k provozuschopnosti stávajících výtahů v majetku BD byla členskou 
schůzí jednoznačně odsouhlasena investice do nových výtahů pouze z naspořených 
vlastních prostředků. V případě havarijní situace bude svolaná mimořádná členská 
schůze.  

8. Členská schůze souhlasným odhlasováním pověřila představenstvo BD aby vstoupilo 
do jednání s MČ Praha 15 o budoucnosti asfaltové plochy před našimi domy. Byl 
vyjádřen jednoznačný nesouhlas se záměrem obce přeměnit plochu na parkoviště.  

 
 
Usnesení členské schůze bylo  schváleno počtem 43 hlasů,  
       proti 0 hlasů, 
         zdrželo se 0 hlasů. 
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Členská schůze byla ukončena v 19.56 hod. 
 
PŘÍLOHY:  1. Prezenční listiny  
  2. Pozvánka na členskou schůzi a potvrzení o jejím přijetí 
  3. Zpráva o činnosti 
  4. Zpráva o hospodaření 
  5. Zpráva Kontrolní a revizní komise 
  6. Plán využití finančních prostředků v roce 2012 a 2013  
 
V Praze dne 17. května 2012 
 
Zapsal:  Ing. Pavel Macháček 
 
Za správnost:   
  PhDr. Benešová Emílie 
 

Ing. Václav Havlík  



 
 


