
USNESENI
sluomáždění de1egátů Stavebního bylo\ého dlužstva.'esenik

]<onanóho dne 30' 11. 2015 v budor'ě SBD Jeseník. 28'iíjnr,r891. Jeseník

Na podkladě přednesených zpráv. předLožených rrratcriálů a diskuse shromáŽdění delegátů
přiiímá toto usncscní|

i \HRo\'l \ŽDř\i l)Fl lcÁ-- 5(ll\AL-JL

1' Proglalrr jeclnaní

2' \4andátovou komisi vc s]ožcní| Ilrantišck Šimko. Mi]an Rydr'an. Milan Šiška
]' Návrhovou komisi ve složeni: Stanislav Janík. Dagmiť V ná. Ing. Kuft

Neubauer
,1' ovéiovalele zápisu: Jan osriaid. Editha Blothánko\'á
j' ,/1pi"UV_Lelš: 

']eler " 
Š' edcr '

6' Zplá\'u o p]nění usnesení shromáŽc]ění delegátů konaného dne

7' Zprár'u o činnosti představenstva za uplynu1ó i.rnkční období
8 ' Zprávu o hospod aiení dťužstva za Iok 20 ] :1

9' Slanovisko kontrolni komise k vÝsledku hospodaření dNŽslva Z.r Iok 20l4
]0' Zprávu mandátovó komise
] 1' odvoláni ploti lozhodnlltí představenstla:

A]er'ra Urubková. Vidnava č.p' 280
odYolání neb-v''lo v-v_lroýčno

l2. Plán oplav don]u čp' _] 07, Krasor'. Vidnava na rok 2() 1 6 ( r'iz piíloha )'
l]. Doplněrrí sazebníku poplatků SBD Jeseník
l'1. o bod l3' ovčřcná kopie piukazu enclgetické náročnosti budovy : rráI<lady za úředn1

ovčřcní kopie + 200'- I{č adn nistativní poplalek _ p]atí žadatel o vydánl o\erene
kopie

IT. SHROMAZI)ENIDl.lLEGA'l-IIIIKt,ADA PRF.T)STr\VllNS'tVIl:

Pře\'ést v}tvoŤený zis]( družstva ve !ýši l08j.35 Kč do Provozního londu dlldslVa'

H]asování: SOUHL^SI - 19 delegátů s hlasem rozhodujícím

PROTI ' 0 delegátů s l'rlasem rozl'roduiicim

ZDRŽELI sE - 0 delegáti s lrlasem rozhodlÚ]c n

Usnesení dnešního shromáždčni delcgátú b}lo přijato l9 hlasy.



Zapsaia: Hclerra ŠvécJová

.!.11../!-.,1::2."7
Eclit1ra Brot1ránkoi' á

o\'ěiovate1zápisu

/- - _ /-/
J.rn Osu al.l /

/
oÝěřl,\ ate] ZJl1isu /1

Bc' Dagmar. Vrrná
předseda Představenstva



STAVEBNÍ BYToVÉ DRUŽSTVo JESENÍK
2s' října 9/891, 790 01 leseníft IČo: 00 05 35 71, !DIč: cz00053571

Eanfunní spojení: (SaB a.s' po6očkg' JeseníFu č. ú. 1252648/0300

ŤeteÍon: 58440111 1, qa.x 584401480, E-mai[: naía-sok'ror',a@s6ďjeseniftcz

o6ciahííeistííL'I<Íais&!fr" oqctoďnífrn soutu ý ostrauě, oďďít Or XXIIutožkp 146

V JesenÍku dne 30.11'2015
Vyřjzuje: Šolarová Nada
Té : 584 401 480

Plán oprav pro dům Krasov 307 Vidnava pro rok 2016

- Zateplení Stropu V garážových Stáních 120mm EPs'
_ Výměna hlavních Vchodo\i'ých dveří na schodiště.
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lng Šolarová
iechnik dlužstva
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