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z^PIs zE sHRoMÁŽDĚnÍ orlrcÁrŮ
28.6.2018

1' Zasedání shromáždění deIegátů byIo zahájeno v 17:O0 hodin' Předseda
představenstva přivíta| všerhny přítomné na shromáždění de|egátů (dále jen

SD).
2' Přítomni zasedání SD jako hosté byli: MiIoš Richter, ředitel SBD
3. NavrŽeni kandidáti pro vo|bu mandátní komise ve složení Stanislav Janík, Josef

Dančo a Vilemína Vese|á
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: O

4. Mandátni komise zkontrolovala prezenčni listinu a oprávnění jednotlivých

delegátů a konstatova|a, Že je přítomno 18 z 23 pozvaných delegátů, tj' 78,2o/o

hlasů. Mandátová komise konstatuje, že SD je usnášeníschopné'
5' Předseda představenstva jmenoval paní Věru Hoczovou zapisovatelkou,

ověřovateli zápisu byly jmenovánl paní Mgr. Květos|ava Rašová a p. Edita
Brothánková.

6' Byli navrženi kandidáti pro vo|bu návrhové komise ve s|ožení Jaromir Byrtus,
|Yiroslav Hrdlička a Alena Řehová'
PRo: 18 PRoTI: 0 ^ ZDRŽEL SE: 0

7' Předseda představenstva přečetl nah|as návrh programu jednání dle zas|ané
pozvánky a dal hlasovat o jeho přijetí.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0

B. Představenstvo lnformovalo de|egáty o hospodářském výsledku SBD ]eseník
za rok2017. HV po zdaněníje -633 tis' Kč. Ztráta je způsobena zejména nižšími

výnosy a vyššíml celkovými mzdovými náklady v roce 2017. Představenstvo
návrhtb způsob úhrady ztráty ze zisků budoucích let. Účetně bude ztráta
vypořádána na účet ,,Neuhrazená ztráta minu|ých leť''

9. Předseda představenstva navrhnul způsob odměňování členů statutárních
orgánů nás|edovně: celková roční odměna ve výši 240.000,- Kč (tj. 2.500'-
Kč/měsíčně/člen). Pokud bude SBD hospodařit s kladným HV, můŽe být

vyplacena mlmořádná odměna ve výši 100.000,- Kč zúčtovaná v následujícím
roce po ukončení ÚČetního obdobi'(návrh č. 9.1). Předsedkyně kontrolní komise
lenka Špangerová navrhla vyplácet členům KK měsíční odménu ve výši 4.000,-
Kč z důvodu nezávislosti KK na představenstvu (návrh č' 9'2). Paní LaŽoVá

navrhla mimořádnou odměnu d|e návrhu představenstva (tj. 100.000,_ Kč)

vyp|atlt aŽ po schválení SD v daném roce (návrh 9'3)'

Hlasování o návrhu č' 9.1 _ návrh by| přijat
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: O



Hlasování pro návrh č' 9.2 _ návrh neby| přijat
PRO: 1 PROTI: 4 ZDRZEL SE: 13

Hlasování o návrhu č. 9.3 _ návrh byl přijat .
PRO: 10 PROTI: 6 ZDRZEL SE: 2

Představenstvo dále informovalo deIegáty o výsledku hospodaření SBD
k 31.5.2018 ve výši +56.976,- Kč.

10. Předseda představenstva požádal delegáý o schválení podmínek pro prováděni
převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví. Na SD dle 7.12.2077 byl
tento bod projednáván, ale v zápise není uvedeno jednoznačné usnesení'
Představenstvo předloži|o klady a zápory tohoto rozhodnutí. Delegáti diskutovali
o problematice a podmínkách převodu, představenstvo zodpovědělo pok|ádané
dotazy. Představenstvo navrhnulo následujici podminky: k převodům nebude
požadován předchozí souh|as dle zákona č. ]2l1994 Sb., jedinou podmínkou
bude vyrovnání všech závazků mezl SBD a č]enem. Žádosti o převod budou
přijímány celoročně, vlastní převody budou prováděny v obdobi 07-12 běŽného
roku. Zádosti došlé na SBD v období 07-12 předchoziho roku a 01-06 běžného
roku budou vyřízeny v 07-12 běŽného roku. Bylo přijato usnesení,

11.Předseda představenstva informoval de|egáý o návrzích Jednaciho řádu a
Volebního řádu SBD' Tyto návrhy připravi|o předchozí představenstvo a by|y
upraveny na aktuá|ní podmínky (např. vypuštěny některé pasáže, které upravují
stanovy, dopIněni způsobu volby delegátů)" SD projednalo a schválilo
předložené směrnice.

12. Předseda představenstva a předsedkyně kontro|ní komise informovali de|egáý
o průběhu vyšetřováni možné trestné činnosti na správě SBD Jeseník. Na
zák|adě podaného podnětu ^č|eny předchozÍho statutárniho orqánu byly
zahájeny úkony v trestním řízení. Současné vedení SBD p|ně spolupracuje
s vyšetřujícími orgány a poskytuje jim součinnost. V souvis|osti s timto byla SBD
ohlášena daňová kontrola za období 2015.

13.Předseda představenstva požádal SD o schválení klauzu|e o přijetí budoucích
úvěrů a ZáStaV V rámci požadavku úvěrujících bank. NavrŽené usnesení by|o
přijato.

14.Delegáti by|i seznámeni s funkČností webových stránek, by|a za|oŽena oficiálni
facebooková stránka SBD, na nichŽ jsou pravidelně zveřejňovány aktuální
informace včetně nabídky volných bytů k pronájmu či prodeji.

15"Představenstvo informovalo SD o připravených nových volebních obvodech,
které respektují všechny členy SBD jako rovnocenné (druŽstevníky-členy i
vlastníky-členy). Předpok|ádaný počet volebních obvodů bude 33-34 dle vzniku
budoucich SVJ.

16' Představenstvo informovalo o problematice kotelen (CZT i domovní kote|ny)' Do
30.6.2018 má město Jeseník mit vypracovánu studii k CZT. Představenstvo tuto
studii bude chtit na začátku července 201B předložit.

17. Představenstvo informova|o o problému a navrŽeném řešení k záměně číse|
pozemků a číse| popisných na některých budovách. Mgr. Raif připravi| způsob
řešení, který bude v nejbližší době prodlskutován v dotčených domech na
domovních sch ůzích.



18'Představenstvo předložilo SD žádosti většího počtu členů na snížení Částky za
převod bytů do osobního vlastnictví ze současných 10.000,- KČ na 5.000,- Kč.

Proběhla diskuze, kde zazněly názory pro i proti' o návrhu na snížení pop|atku

bylo hlasováno a návrh nebyl při;at.

PRO: 0 PROTI: 16 ZDRZEL SE: 2

19.V diskuzi se probkaly zejména platby do Fo. Byly Vzneseny dotazy na

stanovenou ýšl. Toto určuje směrnice č. 0212018 (minimá|ně 10,- Kč/m2)'

V 19:0B opusťita jednánÍ SD paní Ludmila Hutníková'
Přítomno 73,9o/o hlasů. SD je Í nadále usnášeníschopné'

PanÍ Robotková se dotazova|a na příspěvek z Fo na úhrady oprav v bytě ve výši

5.00O,- Kč. Toto Stanovuje směrnice č.02l201B' Individuální případy může řešit
a vyšší Čerpání na doporučgní samosprávy povo|lt představenstvo.
Proběhla diskuze o domovních důvěrnících, měli by být placeni z jednot|lvých

domů a měly by jlm být stanoveny práva a povinnosti v domě'
Představenstvo informova|o o proběhlých VR na stavby, byly provedeny podle
schválené směrnice pro VŘ, na stavbách bude nezávislý stavebni dozor'

UsNEsENÍ sHRoMÁŽDĚtvÍ orleeÁrŮ
ze dne 28.6.2018

ShromáŽdění deIegátů schvaIuje:
1' informaci o hospodářském výsledku SBD ]eseník za rok 2017 (-633 tisk' KČ)'

účetní závěrku za rok2017 a způsob úhrady ztráty ze zisku budoucich let
PRO: 16 PROTI: 0 - 

ZDRZEL SE: 2

2. smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolni komise a odměnu
statutárnÍch orgánů ve výši 240.000,-KČ za rok

PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0

3. prováděni převodů družstevnich bytů do osobního vlastnictví členů sBD Jeseník
s podmínkou uhrazení všech svých závazkťl vůči druŽstvu včetně Částky, která

odpovídá nespIaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnuým družstvu a
přlpadajícím na převáděný byt k datu pravidelné po|o|etní splátky Úvěru a

závazktl ze vzájemného vypořádání prostředků z nájemného urČených na

financování oprav a údržby budovy
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0

4. Jednací řád a Vo|ební řád SBD ]eseník
PRo: 18 PRoTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. zř'zení zástavního práva k nemovitostem ve prospěch úvěrující banky a při.]etí

úvěrů s tím, že rozhodováním o výši přijaých úvěrů na jednotlivé akce pověřuje

představenstvo družsťva.
PRO; 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0



Shromáždění delegátů bere na vědomí:
6. informaci představenstva a kontrolní komise o průběhu vyšetřování možné

trestné činnosti na správě SBD Jeseník v minu|ých letech
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRZEL SE: 0

Předseda představensťva poděkoval všem delegátům za práci na SD'
ShromáŽděnidelegátů bylo ukončeno v 19:35 hodin.

Zapisovate|: Věra

Předseda představenstva: Ing. Vít Dorničák, Ph.D.

L. L.L' Z. P,-2"!*/+'-
ověřovatelé zápisu: Mgr. Květoslava Rašová, Edita Brothánková

Členové návrhové komise: Jaromír Byrtus, A|ena Řeho_vá, |Viroslav Hrdlička

/t,-n,ť7É- e-ailq ll ]&fiÁ
-------KONEC ZAPISU-----


