
Z Á P I S 
 
               z členské schůze Bytového družstva ZÚ GAMA, IČO : 25401688, 
                                  sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 
Datum konání :  14.10.2021 v 17,00 hod. 
 
Místo konání :  zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY, a.s.  
                          adresa – U Sila 1201,  463 11 Liberec 30  

 

Přítomní hosté :  Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev Interma BYTY a.s.  

JUDr. Jana Seemanová - notářka 

 Program : 

1. Zahájení, prezentace 

2. Schválení změny stanov dle přiloženého návrhu 

3. Schválení smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu  

Statutárního  města Liberce (SML) na bytovém domě Seniorů 1207 

4.  Diskuse, závěr 

 

Členskou schůzi zahájil předseda představenstva BD GAMA pan Jiří Vraný. Členská schůze 

byla dle prezentace shledána usnášeníschopnou. Pro potřeby notářského zápisu ověření 

hlasování v programovém bodě č. 2  byl přítomnými členy taktéž i zvolen předsedajícím této 

schůze. 

 

Vysvětlil nutnost změny stanov úpravou některých jejích částí (viz příloha pozvánky) aby 

byly v souladu s očekávaným převodem spoluvlastnických podílů a i se současnými právními 

předpisy. Převod spoluvlastnického podílu SML na družstvo má být dle dosavadních právních 

jednání mezi SML a BD GAMA převeden za 1 Kč. Následně pak převod družstva na 

jednotlivé členy bezúplatně. Očekává se však teprve ještě schválení záměru uzavřít smlouvu o 

převodu mezi SML a BD GAMA na zasedání městského zastupitelstva dne 21.10.2021. 

 

Pan předseda předložil členské schůzi návrh usnesení následujícího znění. 

 

Členové družstva na členské schůzi: 

 

1. schválili návrh na změnu stanov předložený představenstvem družstva.  
Návrh byl hlasováním přijat jednomyslně. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. 

 

2. schválili návrh smlouvy o převodu vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu 

SML, včetně úpravy dalších práv a povinností a pověřili představenstvo družstva 

uzavřením smlouvy se SML. 
Návrh byl hlasováním přijat jednomyslně. Nikdo nebyl proti. Nikdo se nezdržel. 

 

Na členské schůzi dne 14.10.2021 bylo přítomno 42 členů z toho 14 v zastoupení. Členská 

schůze byla usnášení schopná kvalifikovanou většinou dle článku 24 bod 6 stanov. 

 

V Liberci, dne 14.10. 2021 

Zápis provedl Richard Kloss, místopředseda 


