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ZÁPIS Č. 02/2020 
ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK 

dne 28.02.2020 
 

 
Přítomní členové představenstva: 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Jaromír Byrtus, Pavel Šafařík 
 
Omluven: Filip Kania (nemoc) 
 
 
Hosté: 
Jaromír Blanář, Stanislava Patáková 
 
 
Program: 

1. Schválení programu jednání 
2. Schválení zápisu č. 01/2020 
3. Členské záležitosti  
4. Návrh smíru ve sporu SBD vs Houdkovi 
5. Informace ředitele o činnosti na SBD 
6. Informace o jednání s městem o SCZT 
7. Různé                                                

 
Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomno je 4 z 5 členů 
představenstva, představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1. Program jednání byl schválen beze změn. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
2. Představenstvo schválilo zápis č. 01/2020. 

PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

3. Členské záležitosti - nebyly projednávány, bod neměl náplň. 
 
 
 



 
 
4. Ing. Houdek požádal o osobní schůzku, schůzky se zúčastnil za SBD předseda 

představenstva a 2. místopředseda představenstva. Ing. Houdek požádal o snížení 
požadované částky za právní zastoupení SBD z 50.000,- Kč na 40.000,- Kč. Dále 
požádal o možnost splátek a poukázal na započtení částky cca 4.000,- za právní 
služby na vrub FO jeho bytu. Představenstvo projednalo žádosti Ing. Houdka a 
rozhodnulo nevyhovět žádosti o snížení na 40.000,- Kč, vyhovuje žádosti o možnost 
splátek (5x10.000,- Kč, splátka každý měsíc) a rozhodnulo o vrácení částky cca 
4.000,- (přesná částka bude zjištěna z výpisu plateb FO) za právní služby zpět na 
FO žadatele. 

 
5. Ředitel SBD připravil písemnou zprávu o činnosti na SBD za uplynulý měsíc. Zprávu 

přednesl předseda představenstva. Přítomní členové statutárních a kontrolních 
orgánů byli informováni o: 
• běžné činnosti na SBD 
• probíhající spolupráci s daňovým poradcem Ing. Petrem Mertinem (ředitelem 

OSBD Česká Lípa) 
• stížnostech členů a jejich řešení 
• stavu úhrad dluhů vůči SBD 

• vzniku budoucích nových SVJ 

• stavu převodů DB do OV 

 
6. Předseda představenstva informoval o schůzce s 1. místostarostou města Jeseník 

k možnému provozování systému CZT. Předseda představenstva zadal řediteli SBD 
a vedoucímu TÚ zpracování finančně-technické rozvahy (ve spolupráci s přizvanými 
odborníky na SCZT). 
 

7. Předseda představenstva informoval o podání dodatečného daňového přiznání k 
dani z příjmů právnických osob za rok 2016, jak bylo dohodnuto na FÚ v Jeseníku. 
DPPO zpracoval daňový poradce Ing. Mertin a bylo podáno dne 28.2.2020. Další 
dodatečná daňová přiznání budou podávána za roky 2017 a 2018 v průběhu měsíců 
března a dubna 2020. 

 
8. Představenstvo znovu projednalo všechny návrhy na kandidáty na náhradníky do 

představenstva a kontrolní komise. 
 
9. Představenstvo dále navrhlo termín konání shromáždění delegátů v pondělí 

4.5.2020 od 17:00. Program shromáždění delegátů bude určen na příštím zasedání 
představenstva SBD. 

 
Schůze představenstva byla ukončena ve 19:45 hodin. 
 
Příští zasedání představenstva SBD Jeseník se bude konat v pátek 27.03.2020 od 17:30 
hodin v zasedací místnosti SBD Jeseník. 
 
 
 



 
 
 

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK 
ZE DNE 28.02.2020 

 
 
 
č. 03/2020 
Představenstvo SBD Jeseník nevyhovuje žádosti Ing. Aleše Houdka o snížení 
požadované částky 50.000,- Kč za právní služby na částku 40.000,- Kč. Představenstvo 
SBD Jeseník souhlasí se splátkovým kalendářem na částku 50.000,- Kč se splátkami 
10.000,- Kč měsíčně. Představenstvo SBD Jeseník souhlasí s vrácením částky cca 
4.000,- Kč (přesná částka bude určena z výpisu plateb z FO) za právní služby zpět na 
FO žadatele. Za splnění výše uvedených podmínek představenstvo SBD Jeseník 
souhlasí s uzavřením smíru před Okresním soudem v Jeseníku ve sporu SBD vs. 
manželé Houdkovi. 
PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
č. 04/2020 
Představenstvo SBD Jeseník navrhuje shromáždění delegátů kandidáty na náhradníky 
do představenstva SBD: Ing. Hradila a p. Kreisingera a kandidáta na náhradníka do 
kontrolní komise SBD Mgr. Krzystka. 
PRO: 4  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
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