
Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo 

IČO: 06169627, sídlo: Husova 325/4, 293 01  Mladá Boleslav 

zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8561 

 

 
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

 

Vážení členové družstva, 

zveme Vás tímto na členskou schůzi Bytového družstva seniorů Mladá Boleslav I, družstva,  

která se bude konat dne 9. září 2020 od 17:30 v kavárně Leteckého muzea Metoděje 

Vlacha na adrese Regnerova 114, 293 01 Mladá Boleslav. 

Program členské schůze: 

1. Volba zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů 

2. Rozhodnutí o přijetí úvěru v celkové výši 300 mil. Kč od banky Fio banka, a.s., 

IČO: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, (dále jen „Fio banka“) 

za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o úvěru mezi družstvem a Fio bankou (dále 

jen „smlouva o úvěru“) předloženém členské schůzi  

3. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k pohledávkám družstva na výplatu 

zůstatků na jakýchkoli účtech, které družstvo bude mít u Fio banky, ve 

prospěch Fio banky za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zřízení zástavního 

práva k pohledávkám na výplatu zůstatku na účtu předloženém členské schůzi (příloha 

č. 6 smlouvy o úvěru)  

4. Rozhodnutí o zřízení zástavního práva k pohledávkám družstva za třetími 

osobami, které vznikly nebo budou vnikat v budoucnu z činnosti družstva, ve 

prospěch Fio banky za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o zastavení 

pohledávky předloženém členské schůzi (příloha č. 7 smlouvy o úvěru) 

5. Rozhodnutí o schválení uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva 

k nemovitosti a dalších ujednání ve znění předloženém členské schůzi  (příloha č. 

8 smlouvy o úvěru) a zřízení zástavního práva k pozemku parc. č. 1123/19 

v katastrálním území Mladá Boleslav ve prospěch Fio banky za podmínek 

uvedených v návrhu dotčené smlouvy předloženém členské schůzi 

6. Rozhodnutí o schválení uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu práva 

uzavřené ve formě postoupení pohledávky mezi družstvem a Fio bankou ve 

znění předloženém členské schůzi (příloha č. 9 smlouvy o úvěru) 

7. Rozhodnutí o podřízení pohledávek společnosti RESORT BUILDING s.r.o. za 

družstvem vůči pohledávkám Fio banky za podmínek uvedených v návrhu 

smlouvy o přednostním splacení peněžitých dluhů předloženém členské schůzi 

(příloha č. 10 smlouvy o úvěru) 
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8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o finančním zajištění mezi družstvem a Fio 

bankou ve znění předloženém členské schůzi 

9. Projednání možného střetu zájmu příslušných členů orgánů družstva z důvodu, že Ing. 

Bohumil Mach, Ing. Martin Šumbera, LOOS HOLDING s.r.o., LOOS BUILDING 

s.r.o. a RESORT BUILDING s.r.o. budou jako ručitelé osobně zajišťovat splnění 

dluhů družstva ze smlouvy o úvěru  

10. Rozhodnutí o schválení uzavření kupní smlouvy o převodu pozemků za účelem 

výstavby seniorského bydlení a smlouvy o zřízení výhrady zpětné koupě a 

předkupního práva jako věcných práv, která uzavřena dne 2. května 2018 mezi 

družstvem a statutárním městem Mladá Boleslav ve znění zveřejněném v registru 

smluv a sbírce listin katastru nemovitostí 

Organizační pokyny: 

Prezence účastníků bude probíhat od 17:00.  

Členské schůze jsou oprávněni účastnit se členové družstva, a to osobně nebo v zastoupení 

na základě písemné plné moci podepsané členem družstva, z níž vyplývá rozsah 

zástupcova oprávnění. 

Členové družstva při prezenci předloží doklad totožnosti. Účastní-li se členské schůze 

zástupce člena družstva, je povinen odevzdat nejpozději při prezenci před zahájením členské 

schůze plnou moc. 

Máte-li zájem o udělení plné moci zástupci, kontaktujte prosím družstvo prostřednictvím 

Hany Vlčkové (na tel. 739 730 320 nebo e-mailové adrese vlckova@resortstepanka.cz) – za 

účelem předejití případných administrativních pochybení Vám rádi zašleme formulář plné 

moci. 

Členové družstva se mohou s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze 

seznámit v sídle družstva každý všední den v době od 9:00 do 11:00 nebo po dohodě v jiném 

termínu.  

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti e-mailem na adresu vlckova@resortstepanka.cz. 

25. srpna 2020 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Mach 

předseda představenstva 

Ing. František Vladař 

místopředseda představenstva 

 


