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Z á p i s 
z 8. schůze představenstva SBD “Mír“ Teplice konané  

      dne 14. září 2020 od 19,00 hod. v zasedací místnosti družstva 

 
 

Evidence usnesení č. 57/2020 
 

      Přítomni:  Miroslav Němeček, Ing. Tomáš Pytelka, Mgr. Lukáš Valenta,  
                Ing. David Kočiš, Jiří Rubinstein, Ing. Dagmar Košová,  
                Mgr. Milan Pokorný, Miroslav Adámek, Mgr. Zdeněk Kettner 
           

       
     Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Miroslav Němeček. 
Konstatoval, že je přítomno 9 členů představenstva a představenstvo je tedy schopno usnášení. 
Program byl schválen všemi hlasy v tomto znění: 

 
- Projednání průběhu konání setkání, o kterém informuje JUDr. Ing. Marek Andrášek, LLM 

(dále jen „pan Andrášek“) v emailu ze dne 3. 9. 2020 
        
       
       u s n e s e n í   č.  57/2020 
        

Členové představenstva se dne 14. září 2020 od 17.30 ve složení: Miroslav Němeček, Ing. Tomáš 
Pytelka, Mgr. Lukáš Valenta, Miroslav Adámek, Ing. David Kočiš, Ing. Dagmar Košová, Mgr. Milan 
Pokorný, Jiří Rubinstein zúčastnili setkání, o kterém informuje pan Andrášek v emailu ze dne 3. 9. 
2020. Toto setkání se konalo v Estrádním sále Domu kultury v Teplicích (dále jen „sál“).  
 

Do sálu vstupovali delegáti poté, co jim byly přiděleny hlasovací staničky, přičemž uvedeným 
členům představenstva byl umožněn vstup do sálu poté, co sdělili, že jsou členové 
představenstva (hlasovací staničky jim přiřazeny nebyly).  

Krátce po 17.30 hod. hodině konstatoval NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI, že je 
účastno 63 osob a že usnášení schopnost není vůbec žádná, přičemž poděkoval za účast s tím, že 
se bude těšit na viděnou případně jindy.  
 

Poté sdělil všem přítomným místopředseda představenstva, pan Mgr. Lukáš Valenta, že 
shromáždění delegátů dne 14. 9. 2020 bylo jako takové zrušeno a  že setkání, kterého se 
účastní,  je neoficiální  akcí (tedy není jednání orgánu družstva). Následně se přítomné osoby 
rozešly.  

 
       Na základě uvedeného členové představenstva PŘIJALI toto USNESENÍ:  
 

Představenstvo družstva na svém jednání ze dne 27. srpna 2020 rozhodlo o zrušení konání 
shromáždění delegátů svolaného v termínu 14. září  2020 od 17.30 hod., to znamená, že 
neexistuje žádné svolané shromáždění delegátů na den 14. září 2020; proběhlé setkání, kterému 
byli členové představenstva přítomni, nebylo jednáním shromážděním delegátů, kdy nejde tedy o 
jednání orgánu družstva podle zákona a stanov. V daném případě se jednalo o soukromou 
aktivitu pana Andráška, bez jakýchkoli právních účinků a to i přesto, že na tomto setkání byly 
delegátům přidělovány hlasovací staničky a bylo řečeno, že nejsou usnášení schopni.  

 
       (hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Zapsala: S. Štěpánková 
                        14.9.2020 


