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Odpůrce

Bytové družstvo 99
se sídlem řlradec Králové, Labská kotlina 996,

PsČ 500 02

IČ:25915614
smírčířízení

Návrh
dvojmo
plná moc
přílohy dle textu

I/

Jsem členem Bltového družstva 99,

D ůk

az:

potwzením o členství

I/
Dle stanov družswa má každý člen právo účastnitse veškerédružstevní čirrrrosti a
rovnčžpožadovat inforrnace, stavy hospodaření družstva atd., když toto právo je upraveno v §
l2

stanov.

D ů kaz:

stanovami družstva
l|1/

Jako člen družstva jsem se několikát snažil o to, abych byl pravdivě a úplně
informován o veške4ých okolnostech investice, kterou Bytové družstvo uskutečnilo v r. 2006,
Jedná se o rekonstrukci rozvodů plynu. vody a odpadů, realizovanou v číslechpopisných
994, 995, 996, 1024 domu, tj. 8 stoupacích vedení x 4:32
bytů v majctku
Bltového družstva 99.
Protože účetnízávěrka nemá pro tyto účelyžádnou lypovídacíhodnotu, žádal jscm k
této rekonstrukci předloženíkompletní cenové kalkulace včetně kompletního položkového
rozpočtu prací i materiálu, pňjaté faktury, jakož i výpisy z účtů,dokládající úhrady těchto
faktur a téžúvěrovou smlouvu s ČSOB z r. 2006. V zájmu možnosti seriozního prostudování
uvedených dokumentu jsem žádal o poskytnutí jejich kopií.

Důvodem toho, proč toto požaduji, je dle mého názoru nesystémoý přístup orgánů
družstva k rekonstrukci, kdy mohlo dojít ke zvýhodnění části družstevníkůna úkor družstva,
příp. k duplicitě účtováníněkteqých položek aj. Domnívám se, že činnostípředstavenstva
mohla vmiknout družstlu škoda jejížpřesnější vyčísleníspolu s vůli odpovědných osob o
nápralu je v zájmu obnovení oboustranné důvěry členůa představenstva družstva.
Odpůrce jsem dňve vyzýval prostřednicWím Mgr. Anety Bendové, advokátky a
následně v současnédobě i prosřednictvím mého právního zástupce JUDr. Jiřího Pavlika ml.
k předložení těchto dokumentu, případně i k uskutečnění schůzky, kde bych se
prostřednictvim právníka pokusil tuto věc lyřešit mimosoudně.
Bohužel, reakce byla íaková, že Mgr. Bendové měly být tyto dokumenty zas|ány, což
není pravdou a bylo mi zasláno stanovisko revizní komise, že tyto dokumenty jsou
v naprostém pořádku.

Argumentem představenstva také je to, že se jedná o originální doklady, tvořicí
součást účetnízávěrky družstva a stanovy družstva neurčujízapůjčovat doklady s účetni
závěrky s íím,že kúdý člen družstva má právo k nahlédnutído těchto dokladů při
pravidelných schůzíchpředstavenstva, když pouze revimí komise má právo řádně
prostudovat tyto dokumenty.

Já jsem přesvědčen, že i člen družstva má na toto právo, a to z titulu svého členství

v družstl,u.

Důkaz:

stanovami
korespondencí
výslechem účastniků

Ivl
Vzhledem ke shora uvedenému jsem přesvědčen, že váledem k rozdílnému postoj i a
nrázoru by bylo vhodné pokusit se vyřešit tento spoí prosřednictvím smírčíhořízení, kde
bychom byli předvoláni, tedy já i ástupce družstva a věňm, že za pmoci soudu bude celá
záležitost vyřešena.

Na základě shora uvedeného navrhuji, aby soud schválil smír mezi účastníkyv tom
zněni, že odpůrce je navrhovateli povinen do 14 dnů od právni moci předložit fotokopie

dokumentu, které se týkají rekonstnrkce rozvodu plynu, vody a odpadů, a to ve všech číslech
popisných domů 994, 995, 996, 1024, tj. osm stoupa,ček/ 32 bytt v majetku Bytového
družstva 99, kdÝ tato tekonstrukce byla realizová,rra v r. 2006, tedy zejména předložit
kompletní položkol"ý rozpočet prací a materiáu pío realizaci rekonstrukce, přijaté faktury,
jakož i výpisy z účtů,dokládající úhrady těchto faktur a úvěrovou smlouw s ČSOB z r. 2006.

zdeněk

Halamka

0
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USNESENI
okresní soud v Hradci
vc rozhodl .IUDr, Šárkou Hůrkovou, Ph,D,.
samosoudkyní, ve věci navrhovatele: Zcleněk Halamka, nar. 8.5.1957, bytem Hradec

Králové, Labská Kotlina 996, zastoupeného JUDr. Jiřím Pavlíkem ml,. advokátem se sídlem
v Chlumci nad Cidlinou, Klicperovo nám, 1/L, píoti odpůIci: Bytové družstvo 99, IČ: 259
15 614. se sídlem Hradec Králové, Labská llotlina 996, o schválení smíru ve smírčímřízení,

takto:
Soud schvaluje tento smir:

I.

Odpůrce se zavazuje předložit navrhovateli a jeho zástupci JUDr. Pavlíkovi, ml.,
průkaz ČAK č. 11451, k nahlédnutítyto dokumenty:

-

smlouvy o provedení rekonstrukce rozvodu plynu, vody a odpadů v r. 2006
v domech čp. 994, 995,996 a 1022, Labská kotlina, Hradec KráIové, které byly

uzavřeny mezi odpůrcem a zhotoviteti
VOTOP, s.r.o.,

-

-

firmou p. Šantrůčkaa společnosti

a to včetně všech příloh,

faktury vystavené podle smluv o provedení rekonstrukce rorvodu piynu, vody

a

odpadů v r. 200ó v domech čp. 994,,995,996 a 1022, Labská kotlina, Hradec
Králové, které byly uzavřeny mezi odpůrcem a zhotoviteli - ťirmou p. Šantrůčka
a společností VOTOP, s.r.o., a to včetně všech pří|oh,

-

výpisy z účtuodpůrce vedeného u ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové za r.
2006,

úvěrovou smlouvu uzavřenou mezi odpůrcem a CSOB, a.s. pobočka Hradec

Králové o poskytnutí úvěru o provedení rekonstrukce rozvodu plynu, vody

a

odpadů v r.2006 v domech čp.994,995,996 a 1022, Labská kotlina, Hradec
Králové.
Dále se odpůrce zavazlje umožnit rravrhovateli při tomto nahlédnuti provést na

místě samém kopie
navrhovatele.

či ťotokopie předložených dokumentů, a to na

náklady

pokačování

ONc 5001/20u8

Odpůrce se zavazuje předložit nal,rhovateli uyedené dokumenty nejdříve na
řádné schůzi představenstva družsfva konané dne 29.9.2008 v l7.00 hod. v domě čp.995,

Labská kotlina, Hradec Králové v suterénu - r,místnosti kolárn1,, a to od l7.30 hod.

II.

Navrhovatel se zavazuje zaplatit státu

Králové soudni poplát€k

-

do pokladnr, okrcsniho soudu v Hradci

za schválenÝ smír ve výši 1.000,- Kč do tří dnů od

právní moci tohoto usn€seni.

III.

Zádný z účastníků
nemá právo na náhradu náldadů tohoto řízení.

odůvodnění

:

Navrhovatel se podaným návrhenr ze dne 7.5.2008 dornáha] proti odpilrci provedení
srnírčíhořizerri a pokusu o smír. A záIoveň toho. ab1 sorrd v případě ttzar I'eni snrít,tl rozlrodl o
.jeho schválerrí. Navrhovatel uvedl. že je členenr bltor,ého drltžstva žalclvanélro a r souladu se
svými družstevnirni právy se několikrát snažil. ab1, b1 l praldir,ě a úplně intbrnror,án o
t eškerých okolnosteclr inl,estic. kterou odpúrce uskutečnil v r. 2006 při rekonstrtlkci rozvodů
pll,nu. vod1, a odpadů r,dotlech čp, 99-1. 995.96 l0) \,e vlastnictví odpťlrce. Navrhovatel
uved]. že žádal předložení konrpletní cenoré kalkulace. včetně kompletníl-ro položkového
Iozpočtu prací i materiáIu, přilaté 1'aktury a výnis} z účttldokláclaiící ťrhradv těclrto fakttlr. a
dáIe úvěro,",ou snrlouvtt s ČSOB z l, 2006. Pro ]:]ožl]ost plostudováni tčchto dokunlentr.r žádal
navrhovatel o poskvtnutí kopií. Navrhor.,atel k ronru r"rvccll. že má za io. že nesl stémovýnl
přístupem orgár-rtr odpúrce k rekotrstrukci mohlo dojít ke zqihodrrění části družstevníkůrra
ťlkor družstva apod, Nal,rhovatel lrvedl. že odpl)rce vl,zýr,al k předložení těchto dokunlentťt,
případně i k uskrrtečnění sclrťlzk}. kde b1 přes prár,rríka br la r,ěci řešerra mimosoudně,
Přístupem odpťlrce nebylo navrlrovateli dosud vyhovětro, Pro rozdílný postoj účastníkůproto
navrlrl. aby soud učinil pokus o vyřešení sporu ve st-t-tlč ínl i,ízcnía ab), b},l sc]rválerr smír
účastníkťr
o ton], že odpůrce pr'edložínavrho,",ateli fotokopie rrl,edených dokutrrentů,
Soud plovedl smírčířízenír,souladu s s\ 67 a .S 68 o.s.ř...iehož ťrčeler-r-rb1"lo rrzavření
navrženéhosmíru n]ezi účastníkl,dles§ 69 o,s,ř. za poltžití s\ 99 o.s,ř.. podle něhož připouští-li
to povalra věci. mohou ťtčastr-ríciskončit řízerrísoudtrínr stnírem.

V rámci smírčíhořizení rrelze součinnost lrelro pi,itomrrost ťrčastníkťrvvnucovat. Na
předvolání solrdrr k projednání podaného návrlru v této věci se oba účastnícidne 15.7. 2008
k soudu dostavili s tím. že mají zájem na uzar,ř,-,ní snlíl,u, Soltd tak pii tonrto jednání l,dané
věci usiloval o st-lrír mezi účastníkya při tomto pokuslt o smír zejména s ťrčastníkyprobral
danou věc. upozornil na pr,ávrri úpravu a vzhledeln k povaze věci doporr:čoval možnosti
snrírnélro vyřešení sporu v souladu s § 69 a § 99 o.s,ř,

V průběhu tohoto jednáni o pokusu uzavří1 snrír mezi írčastrríkydošlo k dohodě
navrhovatele a odpůrce tak. že oba navrhli soudu k schr,álerií smir shora uvedenélro znění,

,_

pokačování

ONc 5001/2008

Dle § 99 o.s.ř. rozhodl soud o tom, že smír uzavřený mezi úěastníkyve shora
uvedeném mění schvaluje, nebot' po prtlvedeném řízeni shledal, že uzavřený smír není
v rozpont s právními předpisy a že povaha věci uzavření tohoto smíru připouští. když mezi
účastníkyse jedná o vztah mezi družstvem a jeho členem ve smyslu obchodního zákoniku a
zdejšísoud byl oprávněn k provedení tohoto smírčíhořizení v souladu s § 67 o.s.ř.
V rámci uzavřeného smíru byla v souladu s § 146 odst. l písm.b) o.s.ř. mezi účastníky
uzavřena a soudem schválena i jejich dohoda o náhradě nákladů řízenía dále dohodo o
zaplaceni soudního poplatku za smír schváIený v tomto smirčímřízení dle § 2 odst. l , písm.b)
a položky 6, písm. c) sazebníku soudních poplatků zákona č, 549/|991 Sb. v platném znění.

Poučeni: Proti

tomuto usnesení není odvolání přípustné ( § 202 odst.1 písm.h) o.s.ř.).

Nesplnili povinný dobrovolně. co

mu ukládá vykonateIné soudní rozhodnutí,

můžese oprávněný domáhat výkonu rozhodnutí solldem.

V Hradci Králové dne l5.7.2008
JUDr. Šárka Hůrková, Ph.D., v.r.
samosoudkyně

