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Ápts ze sH RoMÁŽDĚ ruí orlrcÁrŮ
27.5.20L9

1. Zasedání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hodin. Předseda
představensfua přivítal Všechny přítomné na shromáždění delegátů (dále jen
SD). Předseda představensfua informoval SD o nezvolení delegáta ve volebním
obvodu č. 5 a představi| nově zvoleného delegáta v obvodu č. 4 pana Lud'ka
Bradu.

2. Přítomni zasedání.SD jako hosté byli: Miloš Richter, ředitel SBD a Vojtěch
Břenek, vedoucíTU.

3. Navrženi kandidáti pro volbu mandátní komise ve složení Jaromír Byrtus,
Ludmila Hutníková a Editha Brothánková.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDMEL SE: O

4. Mandátní komise zkontroIovala prezenční listinu a oprávnění jednotliv}ich

delegátů a konstatovala, že je přítomno 17 z 22 pozvaných delegátů, tj. 77 ,3o/o

hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné. Ve volebním
obvodu č. 5 nebyl zvolen delegát.

5. Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou,
ověřovateli zápisu byly zvoleni^paníVilemína Veselá a Editha Brothánková.

6' Byli navženi kandidáti pro volbu návrhové komise ve sloŽení Ludmila Hutníková,
Luděk Brada a František šimko.
PRO: 17

7' Předseda představenstva přečetl nahlas návrh programu jednání dle zaslané
pozvánky s upřesněním jednotli\^ých bodů dle požadavku delegátů a dal

hlasovat o jeho přijetí.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDMEL SE: 0

B' Představenstvo informovalo delegáty o hospodářském ýsledku SBD Jeseník
za rok 2018. HV po zdanění je +I.7L7'I72,_ Kč. Výnosy z převodů DB do oV
byly v roce 2018 ve Výši 330'579,- Kč' Zb'ývající kladný HV je způsoben
správným hospodařením SBD a striktním dodržováním rozpočtové kázně. SD byl

předložen návrh usnesení na schválení účetní uzávěrky a Wpořádání zisku.
Návrh byl SD přijat'

9' Předseda představenstva přednesl zprávu o činnosti představensWa za období
o2l2ol1 až05l2OI9' Předsedkyně kontrolní komise přednesla zprávu o činnosti
KK a ředitel sBD V krátkosti shrnul zprávu o činnosti SBD' Všechny zprávy byly
všem členům dostupné na webu SBD'
Delegátům byly zodpovězeny všechny dotazy.

10.Předseda představenstva informoval delegáý o rozpočtu správy SBD na rok
2019, kteý byl představenstvem projednán a schválen v lednu 2019. Parametry

PROTI: 0 ZDMEL SE: O



rozpočtu jsou: ýnosy 5'890 tis' Kč, náklady 4.999 tis. Kč, předpokládaný zisk
+B91 tis. Kč' HV k 3o.4'2OL9 je cca 867 tis. Kč' U organizací typu BD jsou

největší nákladovou poloŽkou mzdy a zákonné odvody. Byl předložen návrh

usnesení, kteým SD bere rozpočet na vědomí, návrh byl schválen.
11.PředstavensWo předložilo SD návrh změny smlouvy o ýkonu funkce členů

představenstva a členů kontrolní komise v části o odměňování. Vzhledem

k ýznamnému zlepšení hospodaření SBD navrhnulo představenstvo anišení
odměny statutárním orgánům SBD z částky 2490,- KČ / měsíc na částku 6979'-
Kč / měsíc. V porovnání's vyplacenými odměnami v roce 2017 se jedná o snížení

celkové částky o 6,4o/o. SD návrh schválilo.
12.PředstavensWo informovalo SD o svém usnesení č. 16/2019, kteÚm

s okamžitou platností pozastavilo převody DB do oV u bytů se schválenými
podnájmy. Toto rozhodnutí bylo konzultováno také s právním zástupc9m SBD a

je podpořeno ustanovením''-$ 1411 zákona č. B9l2012 Sb. občanský zákoník;

.správte cizího majetku vykonává svou působnost a plní povinno_sti s péčí

iáánéno hospodáře.'' SBD je zřízeno pro uspokojení bytových potřeb ých
členů, nikoliv pro podporu jejich komerčních činností' PředstavensWo
zodpovědělo dotazy delegátů. SD navrhnulo schválit usnesenÍ, kteým bude

rozhod nutí představenstva potvrzeno' Usnesení bylo následně schváleno'

13.Předseda představenstva informoval delegáty o jednáních se zástupci Města

Jeseník ýkajících se možné spolupráce při bytové ýstavbě a o jednáních o
budoucnosti CZT v ]eseníku. Byly zodpovězeny všechny dotazy delegátů. SD

zplnomocnilo představenstvo k da|šímu jednání s Městem Jeseník a poŽaduje

podání dalších informací na příštím SD'

UsNEsENÍ sH RoMÁŽDĚruÍ orlrcÁrŮ
ze dne 27,5.2OL9

Shromáždění delegátů schvaluje:
1. účetní uzávěrku za rok 2018 a návrh představenstva na použití kladného

hospodářského ýsledku za rok 201B takto:
. šoo/o ťj. 855.586,- Kč použít na úhradu ztráty minu|ých let (účet 429 01)
. 50o/o tj. 855'586,- Kč převést do nedělitelného fondu (účet 422 01)

PRO: 17 PROTI: 0 ZDMEL SE: 0

2. změnu smlouvy o ýkonu funkce členů představenswa a kontrolnÍ komise taKo:
. Maximální roční ýše odměny za ýkon funkce všech členů představenstva a

kontrolní komise je 670 000,- Kč'
PRO: 17 PROTI: 0 ZDMEL SE: 0

3' usnesení představenstva Č' 16l2ot9 o pozastavení převodů DB do oV-u bytů se

schválenými podnájmy v plném znění. syty uŽívané oprávněnými členy SBD

budou převáděny dle rozhodnutí SD z78'6.2018.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDMEL SE: 0



Shromáždění delegátů bere na vědomí:
4. informaci představenstva o rozpočtu správy SBD na rok 2018 s těmito

hlavními parametry:
. ýnosy 5,89 mil, Kč
l náklady 4,99 mil. Kč

PRO: 17 PROTI:0 ZDMEL SE: O

Předseda představenstva poděkoval všem delegátům za práci na SD.
Shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19:30 hodin.

Zapisovatel: Věra Hoczová

Předseda představenstva :

l/
.q,r.( a ?.**á:/,,- €,

ověřovatelé zápisu: Vilemína Veselá, Editha Brothánková

Óenové návrhové komise:

----_KoNEc ZÁPISU---



Staveb n í bytové družstvo Jeseníl<

Prezenční listina delegátů a náhradníků delegátů
Shromáždění deleeátů dne 27.5.2019

Volebn í

obvod
Podpis Delegát Ná h radník

1 ;ýtu,!1 Janík Stanislav Navrátilová Miroslava

z fu'Z--,t: Šimko Fra ntišek Jung Radim

u, é,' Mgr. Rašová Květoslava nezvolen

4 ,fl, u t'rc Brada Luděk Plcva laroslav

5 nezvolen nezvolen

6 Brothánková Edita Šte ncl .] a roslav

7 .'tL, , I'Lk-{ ( Veselá Vilemína Bergerová.jarosIava

I 1_
'lt-/L šebÍk Miloš l(rzystck Bro n is lav

9 Straka loseí nezvolcn

10 Lažová llona lng. Neubauer l(u rt

1,r tl-='.......t --- nezvolen Kraus M iros lav

1,7 Hanák Zdeněk nczvolcn

13 Bolfík Marcel n ezvo le n

L4 14",--- Hr"rtníková Ludmila Dib líková Jitka

15 ,'// .. - -,-4ý.,'í/ ''''
Dančo Josef nezvolon

16
,//!'-t '{

'/L / ,.."". Byrtus Jařomír nczvolcn

L7 Miškař Libor M atya šová M iroslaVa

18 /') /( .'4.t-,--- --r Robotková Andrea Ch a la ba jová }arrn iia

19 Mgr. Truneč6vá Alena nezvolen

2A ( šebrle VIadimír Klčová Ele n

ZI WA' Patáková sta ni5laVa nezvolcn

27 Novotná lrena Mijlcr Jiř Í

Hašek liří nezvole'n



lprávu mandátové komise předk|ádá 77rru s
Komise konstatuje, že na shromáždění deIegátů svoIaného podIe Stanov SBD
JesenÍk, čl. 67 odst' 1 a 5 na den 27'5.20L9 bylo pozváno 22 delegátů s hlasem
rozhodujícím. Všichni delegáti byll pozváni pozvánkou podle čl' 66 Stanov.

Jednání shromážděnÍ se účastní #.... aqpgatů s h|asem rozhodujícím, mandátové
komisi by|y předloŽeny p|né moci '1n''.'' nepřítomných delegátů s hlasem
rozhodujícíp pro z.pstoupení,

htr 1",
coŽ Činí 1.'!a'?'/r o/o hlasů i celkového počtu pozvaných de|egátů s hlasem
rozhodujicím.

Mandátová komise konstatuje/ že shromáždění delegátů je/wi

usnášeníschopné a jelnrn#schopno přijímat usnesení a závěry'

V Jeseníku 27.5.2019

>!, ,
Llcnove mandatove Komtse:


