POŽADAVKY
kandidátů na členství v novém představenstvu družstva
__________________________________________________________
1. Požadujeme, aby stávající členové představenstva družstva řádně deklarovali svoji
rezignaci a ukončili své funkce v představenstvu v souladu s ustanovením čl. 37
stanov družstva.
Zejména požadujeme, aby stávající představenstvo řádně a transparentně
předalo veškeré písemnosti, související se správou a hospodařením družstva, a
předalo a vyúčtovalo svěřený majetek družstva. O předání je nutné pořídit
písemný záznam (protokol o předání), který podepíší členové stávajícího a členové
nového představenstva.
Pro řádné a transparentní předání písemností družstva požadujeme, aby předseda
kontrolní komise družstva pan J. Beránek vypracoval seznam veškerých písemností,
jež objektivně souvisejí se správou a hospodařením družstva, a které musí stávající
představenstvo protokolárně předat novému představenstvu.
2. V souvislosti s předáním funkcí členů představenstva dále požadujeme:
a) aby stávající představenstvo bezprostředně po zvolení nového představenstva
fakticky ukončilo svoji činnost, nečinilo již žádná rozhodnutí, která by družstvo
jakýmkoliv způsobem zavazovala nebo svými důsledky limitovala činnost nového
představenstva, a současně s tím již nerealizovalo žádné platby z prosředků družstva
b) aby nové představenstvo zahájilo svoji faktickou činnost okamžitě dnem svého
zvolení členskou schůzí družstva
c) aby členové stávajícího představenstva zůstali zapsaní v rejstříku u Městského
soudu v Praze až do dne podpisu prokolu o předání písemností družstva dle bodu 1.
To znamená, že do dne podpisu předávacího protokolu by představenstvo de jure
tvořili členové stávajícího představenstva, přestože by správu družstva již de fakto
zajišťovali členové nového představenstva.
3. V souladu se záměrem, uvedeným v bodě 2 našeho programového prohlášení,
požadujeme zastavení dosud prováděných či uvažovaných oprav garáží, jmenovitě:
a) oprav čelních stěn , které má provádět pan Hošna pro některé členy družstva dle
individuálních dohod s nimi
b) oprav čelních stěn, které si mají někteří uživatelé garáží provádět sami vl. silami.
4. Požadujeme aktivní pomoc a podporu všech členů družstva, zejména co se týče:
a) plnění členských povinností dle ustanovení čl. 16 stanov družstva, jmenovitě co se
týče účasti na členských schůzích a řádného placení příspěvků do fondů družstva
b) uplatňování členských práv dle ustanovení čl. 15 stanov družstva.
5. Požadujeme, aby s účinností od 1.7.2017 bylo členům nového představenstva
přiznáno právo na odměnu v souladu s ustanovením čl. 46 stanov družstva a v
závislosti na kvalitě práce nového představenstva.

Kriteria pro hodnocení kvality práce členů nového představenstva vyplývají z jeho
programového prohlášení se kterým bude členská schůze seznámena dne 8.3.2017.
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