ZÁPIS z XXIX. Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Venkov,
Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253, PSČ 742 42
XXIX. Shromáždění delegátů se konalo ve středu dne 24.06.2020 od 16:00 hodin v restauraci Máj,
Vančurova ul. č. 703/40, Nový Jičín.
Bod 1.
Zahájení a uvítání delegátů a hostů
Předseda představenstva Stavebního bytového družstva Venkov p. Petr Jaroň uvítal všechny
delegátky, delegátky a hosty.
Bod 2.
V bodě č. 2 si delegáti odhlasovali mandátovou komisi. Z představenstva byl navržen p. Pavel
Herman a z pléna p. Slaná Lenka a p. Krutílek Václav.
Delegáti si zvolili pro hlasování na Shromáždění delegátů volbu hlasování aklamací.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
Všichni delegáti souhlasili se zvolením mandátové komise.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
Mandátová komise si zvolila ze svého středu předsedu. Předsedou byl zvolen p. Pavel Herman.
Bod 3.
Předseda představenstva pan Petr Jaroň a předseda mandátové komise pan Pavel Herman
seznámili přítomné, že z celkového počtu volebních obvodů 31 (slovy: třicet jedna), byli ke dni
konání shromáždění delegátů zvoleni delegáti ve 29 (slovy: dvaceti devíti) volebních obvodech, ve
dvou volebních obvodech, a to ve volebním obvodu číslo 4 a ve volebním obvodu číslo 11 ke dni
konání shromáždění delegátů nebyli zvoleni delegáti, členové družstva zařazení ve volebním
obvodu číslo 4 a ve volebním obvodu číslo 11 byli o této skutečnosti informováni, v souladu s
ustanovením § 691 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), nemá shora uvedená skutečnost
vliv na schopnost shromáždění delegátů usnášet se. Předseda představenstva pan Petr Jaroň a
předseda mandátové komise pan Pavel Herman konstatovali, že je přítomno osobně 25 delegátů,
kteří byli řádné zvoleni, z celkového počtu 29 delegátů, je tedy přítomno 72,5 % delegátů,
Shromáždění delegátů je usnášeníschopné. Delegáti zprávu mandátové komise vzali na vědomí.
PRO 25 delegátů
PROTI - 0
ZDRŽEL SE - 0
Bod 4.
Schválení programu XXIX. Shromáždění delegátů
Předseda představenstva přečetl program XXIX. shromáždění delegátů a následně vyzval
k doplnění Programu XXIX. Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Venkov. Nikdo
z přítomných nenavrhl žádnou změnu ani doplnění programu.
Program :
1.
Zahájení a uvítání delegátů a hostů
2.
Ustanovení mandátové komise
3.
Zpráva mandátové komise
4.
Schválení programu
5.
Schválení jednacího řádu
6.
Schválení volebního řádu
7.
Ustanovení předsednictva a pracovních komisí schůze
a) řídící schůze
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

b) zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu
c) návrhová komise
d) volební komise
Kontrola usnesení z XXVIII. Shromáždění delegátů SBD Venkov
Zpráva o činnosti za rok 2019
Zpráva o hospodaření za rok 2019 a plán na rok 2020
a) Schválení převodu zisku na účet „Nedělitelného fondu“
Zpráva kontrolní komise za rok 2019
Volby do Představenstva a Kontrolní komise SBD Venkov
Zpráva volební komise
Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví
Různé
Diskuse
Zpráva návrhové komise
Závěr

Předseda představenstva nechal program schválit.
PRO 25 delegátů

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Bod 5.
Schválení Jednacího řádu.
V bodě 5 si delegáti odhlasovali JEDNACÍ ŘÁD, který je uveřejněn na webových stránkách SBD
Venkov www.sbdvenkov.cz a byl k dispozici v písemné formě delegátům na Shromáždění delegátů.
Nikdo z delegátů neměl připomínku k Jednacímu řádu nebo případnou změnu.
Všichni delegáti souhlasili s Jednacím řádem.
PRO - 25

PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0

Bod 6.
Schválení Volebního řádu.
V bodě 6 si delegáti odhlasovali VOLEBNÍ ŘÁD, který je uveřejněn na webových stránkách SBD
Venkov www.sbdvenkov.cz a byl k dispozici v písemné formě delegátům na Shromáždění delegátů.
Nikdo z delegátů neměl připomínku k Volebnímu řádu nebo případnou změnu.
Delegáti souhlasili většinou hlasů s Jednacím řádem.
PRO - 24

PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 1

Bod 7.
Ustanovení předsednictva a pracovních komisí schůze a jejich volba
Proběhla volba orgánů schůze:
Za řídícího také předsedajícího schůze byl navržen a zvolen p. Petr Jaroň.
Všichni delegáti souhlasili s řídícím schůze.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
Zapisovatelem schůze byla schválena p. Hrdličková Renáta a ověřovatelem zápisu byla schválena
p. Kvitová Eva a p. Smékalová Marcela.
Všichni delegáti souhlasili se zapisovatelkou a ověřovateli zápisu.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
Předsedou návrhové komise byl navržen a schválen p. Calábek Pavel a dalšími členy p. Žitníková
Pavla a p. Klimčíková Miroslava.
Všichni delegáti souhlasili s Návrhovou komisí.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE - 0
Delegáti odhlasovali Volební komisi. Z představenstva byla navržena p. Dorota Španihelová a
z pléna p. Chovanec Radek a p. Indrák Dušan.
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Všichni delegáti souhlasili se zvolením Volební komise.
PRO - 25 PROTI - 0 ZDRŽEL SE – 0
Návrhová komise si zvolila ze svého středu předsedu. Předsedou byl zvolen p. Pavel Calábek.
Volební komise si zvolila ze svého středu předsedu. Předsedkyni byla zvolena p. Dorota
Španihelová.
Předseda představenstva prohlásil, že složení orgánů schůze je schváleno a vyzval je k zahájení
činnosti.
Bod 8.
Kontrola usnesení z XXVIII. Shromáždění delegátů - dle usnesení
Představenstvo sděluje, že
úkol č.1 byl projednán v Mgr. Annou Vlčkovou, kde v ostatních článcích Stanov (čl 13 a), 30 odst. 1
) jsou vysvětleny pojmy ZÁVAŽNÉ i HRUBÉ
Předseda představenstva sdělil, že úkol byl projednán s Mgr. Vlčkovou a vysvětlil, že by nebylo
vhodné měnit Stanovy, jelikož vše je vysvětleno v jiných článcích Stanov bytového družstva. Např.
v článku č. 13 Členské povinnosti, čl. 30 Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu, čl. 32 a
ostatních.
Předseda představenstva pan Petr Jaroň a předseda mandátové komise pan Pavel Herman
konstatovali, že se změnil počet delegátů a to na 26 delegátů. Delegátů, kteří byli řádné zvoleni,
z celkového počtu 29 delegátů, je tedy přítomno 75,4 % a Shromáždění delegátů je usnášení
schopné.
Po rozpravě bylo odhlasováno, že úkol byl splněn.
PRO 26 delegátů

PROTI - 0

ZDRŽEL SE - 0

Úkol č.2 Vypracovaná směrnice je na webových stránkách a máte ji i zde k připomínkováním.
Směrnice byla schválena představenstvem družstva. Předseda představenstva sdělil, že delegáti
mají možnost si směrnici prostudovat i na Shromáždění delegátů a hlasování k tomuto úkolu bylo
přesunuto na hlasování pře hlasováním o Usnesení. Pan Krutílek Václav a p. Chovanec Radek
vznesl žádost o informovanost domovních důvěrníků, v kterém bytě se mění nájemník nebo
podnájemník. Předsedou představenstva byl navržen formulář, který se musí předložit domovnímu
důvěrníkovi k podpisu o informovanosti. P. Jaroň Petr přislíbil vyhotovit formulář do 01.07.2020.
Před hlasováním žadatel této směrnice vyslovil spokojenost a úkol se odhlasoval jako splněný.
PRO 26 delegátů
PROTI - 0
ZDRŽEL SE - 0
Bod 9.
Zpráva o činnosti za rok 2019
Předsedající p. Petr Jaroň přednesl zprávu o činnosti za rok 2019. Ve zprávě informoval přítomné
delegáty s činností představenstva družstva a také družstva jako celku co se událo a schválilo.
Předseda informoval o provedených opravách v bytových domech na jednotlivých lokalitách v roce
2019, včetně finančních nákladů na tyto opravy. Také informoval přítomné o již provedených a
plánovaných opravách na rok 2019.
PRO - 26 PROTI - 0 ZDRŽEL SE - 0
Bod 10.
Zpráva o hospodaření družstva za rok 2019 a plán na rok 2020
Předsedající p. Petr Jaroň přednesl zprávu o hospodaření družstva za rok 2019 a představila plán
na rok 2020. Delegáti schválili převézt zisk správy za rok 2019 v částce 56 738,53 Kč na účet 428 –
nerozdělitelný zisk minulých let a zisk lokalit za rok 2019 v celkové výši 299 326,68 Kč převézt do
fondu oprav jednotlivých lokalit.
PRO - 26 PROTI - 0 ZDRŽEL SE - 0
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Bod 11.
Zpráva kontrolní komise za rok 2019. Zprávu kontrolní komise Stavebního bytového družstva
Venkov za rok 2019 přednesla členka kontrolní komise Stavebního bytového družstva Venkov,
Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253 paní Bc. Zdenka Buchtová. Ve zprávě informovala přítomné
delegáty o kontrolní činnosti komise. KK se sešla celkem 5x na řádných jednáních, které bylo
omezeno vlivem covid-19 a zúčastnila se na 4 jednáních představenstva. KK se na svých jednáních
zabývala vedení účetnictví, kontrolu účetní uzávěrky, evidence faktur, knihou jízd, kontrolou
pokladny a účtování. Dále také kontrolou pracovních smluv a náplní, kde konstatovala, že
doporučuje uzavírat každou novou pracovní smlouvu na dobu určitou. Žádá o zasílání na všechny
členy KK zápisy z představenstva, vypracovat směrnici o stavebních úpravách a přítomnost na
výběrovém a poptávkovém řízení.
PRO - 21 PROTI - 0
ZDRŽEL SE - 0
Bod 12
Volby do Představenstva a Kontrolní komise SBD Venkov
Delegáti si nejdříve zvolili, jak budou hlasovat. Byla navržena Volba aklamací nebo tajná volba.
PRO - 20 PROTI - 3 ZDRŽEL SE – 3
Byla schválena volba aklamací.
Předsedkyně volební komise p. Dorota Španihelová představila dle abecedního pořadí kandidáty
na členy představenstva:
1. p. Calábek Pavel
5. p. Rýc Lukáš
2. p. Herman Pavel
6. p. Soukenková Milada
3. p. Jaroň Petr
4. p. Knápek Michal
Během představování kandidátů se zjistilo, že p. Knápek Michal nebyl přítomen a není členem
Stavebního bytového družstva Venkov. Proto byl z kandidátky volební komisí vyškrtnut. Počet
kandidátů se snížil na 5. a volba členů představenstva proběhla dle abecedního pořadí delegátů.
Volba členů představenstva – 1. volba:
p. Calábek Pavel
Pro - 23
p. Herman Pavel
Pro - 26
p. Jaroň Petr
Pro - 13
p. Rýc Lukáš
Pro - 22
p. Soukenková MiladaPro - 24

Proti - 1
Proti - 0
Proti - 9
Proti - 0
Proti - 0

Zdržel se - 2
Zdržel se - 0
Zdržel se - 4
Zdržel se - 4
Zdržel se - 2

Zvolen - ANO
Zvolen - ANO
Zvolen - ANO
Zvolen - ANO
Zvolena - ANO

Po volbě členů představenstva předsedkyně volební komise p. D. Španihelová sdělila, že se musí
schválit ještě náhradník představenstva. Po diskuzi byla navržena p. Krutílkem Václavem Bc. p.
Buchtová Zdeňka do této volby. P. Buchtová Zdeňka kandidaturu přijala a p. Buchtová Zdeňka byla
zvolena těmito počty hlasů.
p. Bc. Buchtová ZdeňkaPro - 26
Proti - 0
Zdržel se - 0
Zvolena - ANO
Náhradníkem na člena představenstva byla zvolena
Bc. p. Buchtová Zdeňka
Po volbě členů představenstva a náhradníka proběhla volba členů Kontrolní komise. Z návrhu
kandidátů byla vyškrtnuta Bc. p. Buchtová Zdeňka, jelikož byla zvolena jako náhradnice
představenstva SBD Venkov.
Předsedkyně volební komise p. Dorota Španihelová představila kandidáty na členy Kontrolní
komise dle abecedy:
1. p. Frydrychová Jarmila
2. p. Kertész Miroslava
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3. ing. p. Lev Zdeněk
4. ing. p. Nováčková Jiřina
Proběhlo 1. kolo volby členů Kontrolní komise s tímto průběhem.
Volba členů Kontrolní Komise – 1. volba:
p. Frydrychová JarmilaPro - 25
Proti - 0
Zdržel se - 1
Zvolen - NE
p. Kertész Miroslava
Pro - 25
Proti - 0
Zdržel se - 1
Zvolen - NE
ing. p. Lev Zdeněk
Pro - 25
Proti - 0
Zdržel se - 1
Zvolen - NE
ing. p. Nováčková JiřinaPro - 26
Proti - 0
Zdržel se - 0
Zvolena - ANO
Jelikož byla schválena jen ing. p. Nováčková Jiřina 26 hlasy, proběhla 2. volba mezi kandidátkami p.
Frydrychovou Jarmilou, p. Kertész Miroslavou, ing. p. Lvem Zdeňkem, kteří obdrželi shodný počet
hlasů.
Volba členů Kontrolní komise – 2. volba
p. Frydrychová Jarmila Pro - 12
Proti - 3
Zdržel se - 11
Zvolena - NE
p. Kertész Miroslava
Pro - 24
Proti - 0
Zdržel se - 2
Zvolena - ANO
ing. p. Lev Zdeněk
Pro - 26
Proti - 0
Zdržel se - 0
Zvolen - ANO
Za členy kontrolní komise byli
Náhradník na člena Kontrolní komise byla zvolena nejméně počty hlasů v 2. kole volby:
p. Frydrychová Jarmila
Bod 13.
Zpráva volební komise
Po přečtení zvolených členů představenstva nastala diskuze, zda Bc. p. Buchtová Zdeňka byla
zvolena náhradnicí nebo členkou představenstva. Z pléna byl návrh na novou volbu Bc. p.
Buchtové Zdeňky na řádnou členku představenstva, která proběhla s tímto výsledkem.
p. Bc. Buchtová ZdeňkaPro - 21
Proti - 2
Zdržel se - 3
Zvolena - ANO
Předsedkyně volební komise přečetla nově schválené členy představenstva, Kontrolní komise a
jejich náhradníky.
Zvolení členové představenstva:
p. Bc. p. Buchtová Zdeňka
p. Calábek Pavel
p. Herman Pavel
p. Rýc Lukáš
p. Soukenková Milada

Náhradník na člena představenstva
p. Jaroň Petr

Zvolení členové Kontrolní komise:

Náhradník na člena Kontrolní komise

p. Kertész Miroslava
p. ing. p. Lev Zdeněk
p. ing. p. Nováčková Jiřina

p. Frydrychová Jarmila

Bod 14.
Převod družstevních bytů do osobního vlastnictví:
Shromáždění delegátů rozhoduje o schválení Převodů bytů do osobního vlastnictví.
Delegáti postupně projednali a schvalovali převody bytů do osobního vlastnictví.
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a) Nájemníci BD Jeseník nad Odrou 212 podali žádost o převodu bytů do osobního vlastnictví.
Jeseník nad Odrou 212
1 Jurajda Jan
2 Horák Bohumír
3 Kamasová Petra

žádost
žádost
žádost

4
5
6

Váhala Jaroslav
Palacká Božena
Bláha Miroslav

žádost
žádost
žádost

7
8
9

Richter Jiří
Mitáš Martin
Kamasová Ivana

žádost
žádost
žádost

Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 24

Proti - 0

Zdržel se - 2 Sválený převod do os.vl. - ANO

b) Žádost nájemníků BD Kunín 294, 295, 296 o převod bytů do osobního vlastnictví.
Kunín 294
1 Kuchař Jiří

Kunín 295
žádost

2 Mičian Rostislav
3 Špíšková Pavlína

Kunín 296

10 Horáková Martina

žádost

19 Smékalová Marcela

11 Navrátil Jan

žádost

20 Tkadleček Jan

žádost

12 Košut Pavel

žádost

21 Šimková Alena

žádost

4 Vargová Zlatuše

žádost

13 Turská Marie

žádost

22 Kunetek Jaroslav

žádost

5 Mgr. Schromová Pavlína

žádost

14 Turský Tomáš

žádost

23 Zdráhal Jiří

žádost

6 Ing. Doležal Josef

žádost

15 Kunetek Jaroslav

žádost

24 Horák Ivo

žádost

7 David Pavel

žádost

16 Macíček Lukáš

žádost

25 Horáková Lea

žádost

8 Kafka Martin

žádost

17 Novotný Marek

žádost

26 Segeťová Vlasta

9 Dubová Renáta

žádost

18 Mauerová Michala

žádost

27 Rosová Marie

Vyznačeni nájemníci žádost nepodali.

Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 8

Proti - 5

Zdržel se - 13

Sválený převod do os.vl. - NE

c) Žádost nájemníka BD Na Lani 269, Nový Jičín - Loučka o převod bytů do osobního vlastnictví.
Na Lani 269, Nový Jičín - Loučka byt č. 16
Buchar Michal nar. 04.01.1994
Zatím jediná žádost z tohoto bytového domu.
Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 0

Proti - 22 Zdržel se - 4 Sválený převod do os.vl. - NE

d) Žádost nájemníka BD Josefa Hory 1805/1, Nový Jičín - o převod bytů do osobního vlastnictví.
Josefa Hory 1805/1, Nový Jičín byt č. 10
ing. Grestenberger Milan
nar. 24.08.1958
Zatím jediná žádost z tohoto bytového domu.
Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 0

Proti - 21 Zdržel se - 5 Sválený převod do os.vl. - NE

e) Žádost nájemníka BD Kunín 298, Kunín - o převod bytů do osobního vlastnictví.
Kunín 298, Kunín byt č. 10
Martinko Josef
nar. 04.03.1974
Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 0

Proti - 20

Zdržel se - 6

Sválený převod do os.vl. - NE

f) Bc. Rašková Vendula č.b. 4, vel. 3+1, Kunín č.p. 299, Kunín žádá o převod bytu do osobního
vlastnictví
Tento bod byl přesunut k bodu g), jelikož nájemnice Rašková Vendula žádala samostatně již dříve,
než byly podány žádosti ostatních Nájemníků.
g) Žádost nájemníků BD Kunín 299, 300 o převod bytů do osobního vlastnictví.
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Kunín 299
1
2
3
4
5
6

Sosíková Jaroslava
Karolová Vladimíra
Řepka Marcel
Rašková Vendula
Řepka Jan
Adamčíková Barbora

žádost
Karola Jan
žádost
Řepková Veronika žádost
Raška Ivo
Žádost
Řepková Jana
žádost
žádost

7
8
9
10
11
12

Martinko Jozef
Kraus Jan
Svižalová Lucie
Horáková Eva
Palla Jiří
Krakovská Eliška

Kunín 300
Martinková Anna
Krausová Lucie
Horák Josef

žádost
žádost
žádost
žádost
žádost
žádost

Delegáti hlasovali o schválení převodu bytů do osobního vlastnictví:
Pro - 24

Proti - 1

Zdržel se - 1 Sválený převod do os.vl. - ANO

Bod 15.
Různé:
Představenstvo družstva navrhuje zvýšení správního poplatku (na správu u družstevního bytu) o
20,00 Kč ze 180,00 Kč na 200,00 Kč.
Mezi delegáty nastala diskuze, o kolik by se měl zvednout správní poplatek za vedení správy u
družstevních bytů. P. Lucie Sudolská navrhla poplatek ve výši 220,00 Kč a p. Krutílek Václav navrhl
poplatek za správu 250,00 Kč.
Hlasování o návrhu p. Krutílka na 250,00 Kč
Pro - 5
Proti - 17
Zdržel se - 4
Hlasování o návrhu p. Sudolské na 220,00 Kč
Pro - 21
Proti - 0
Zdržel se - 5

Sválená výše poplatku 250,00 Kč - NE
Sválená výše poplatku 220,00 Kč - ANO

Bod 16.
Diskuze - dotazy:
- p. Medveděvová Jarmila – žádala informaci, zda nájemníci a sousedi v rodinných domech musí
nahlásit chov psů, které mají v bytě, domě nebo na zahradě rodinného domu. Jejich nepřispůsobiví
psi jsou agresivní a ohrožují sousedy. Odpovězeno, že stížnost musí napsat na obec a obec určitě
má vyhlášku ohledně chovu psů.
- p. Krutílek Václav dotaz k odloženému úkolu č. 2. sděloval, že ve Stanovách čl. 62 bod 12 je
stanoveno, že se k pozvánce přikládají veškeré doklady k jednotlivým záležitostem programu SD.
Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení …. Odpovězeno - Vnitrodružtevní směrnici
schvaluje představenstvo, směrnice je na webových stránkách, předseda iniciativně všem směrnici
vytiskl a na SD u prezentace byla předána, aby i Ti, co nemají internet, mohli se se směrnicí
seznámit. Pan Krutílek dále vzpomenul, že má problémové nájemníky s úklidem, jestli to je hrubé
porušení stanov a jak to bude představenstvo řešit. Odpovězeno, že je to hrubé porušení stanov,
představenstvo na základě písemného upozornění žádá nájemníka o vysvětlení, zašle nájemníkovi
upozorňovací dopis, že porušuje stanovy a vystavuje se „Vyloučení člena z družstva“ dle čl. 23
Stanov. Pan Krutílek dál diskutoval na téma odložení bílé elektroniky ve společných prostorách.
Bylo mu odpovězeno, jak to provedl domovník p. Jaroň. Další dotazy směřoval, že nájemník nechce
bílou elektroniku ze spol. prostor odklidit, p. Calábek odpověděl, že se najme úklidová firma, která
zajistí uklizení spotřebičů a vyfakturuje platbu za úklid. Tato platba se bude požadovat po
nájemníkovi.
- p. Žitníková se dotazovala na odstranění nábytku nebo spotřebičů v únikových zónách a na
zprávy z protipožárních revizí a o bezpečnostních revizí. Odpověděl p. Rubač, že ve společných
prostorách nesmí být žádné záclonky, květiny a jiné předměty. Bytovka si to musí řešit individuálně
a ve zprávách to nebývá uvedeno. Jen při závažných přestupcích.
- p. Medveděvová konstatovala, že jejich topení je v špatném stavu a řešení je v nedohlednu.
V jejich lokalitě není přívod plynu a dá se to řešit elektrickým kotlem, elektrárny sdělily, že 8 kotlů
není možné napojit. Je možné umístnit tepelné čerpadla nebo společnou kotelnu. Finance na
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fondu oprav mají málo, bylo navrženo, že si mají zvýšit fond oprav. P. Medveděvová tvrdila, že se
má družstvo postarat, aby lokalita měla zabezpečené topení, a že od technika, žádné vyjádření od
projednávání na představenstvu nedostala. Bylo přislíbeno, že představenstvo s tímto problémem
bude i nadále zabývat.
Úkol č. 2 ze SD r. 2019 – bylo konstatováno, že navrhovatel je se směrnicí spokojen, že jen on ji
požadoval a nyní se do této směrnice vměšují i ostatní delegáti. Byla rozvinuta diskuze, pár
delegátů konstatovalo, že konečně je směrnice, ostatní delegáti zase, že vše je uvedeno ve
stanovách. Delegáti se shodli, že úkol berou jako splněný a že se dodatkem doplní, že domovník
musí být informován formulářem, který bude vytvořen, že se v nájemním bytě mění nájemník
nebo se v bytě mění podnájemník. Viz. usnesení SD.
Bod 17.
Zpráva návrhové komise:
P. Calábek Pavel, předseda návrhové komise přečetl návrh Usnesení z XXIX. Shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva Venkov.
Následně nechal řídící schůze hlasovat o návrhu Usnesení z XXIX. Shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva Venkov.
Pro - 26
Proti - 0
Zdržel se - 0
Usnesení z dnešního XXIX. shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Venkov bylo
schváleno a to 26 hlasů delegátů s hlasem rozhodujícím.
Bod 18.
Závěr
Závěrem dnešního shromáždění delegátů Vám děkuji za účast a pozornost. Tímto je XXIX.
shromáždění delegátů ukončeno. V 19:15 hodin.
V průběhu jednání byli delegáti upozorněni, že předseda si nahrává průběh Shromáždění delegátů.
V Novém Jičíně, dne 24. června 2020

…………………………………………………………….
Zapisovatelka - Hrdličková Renáta

…………………………………………………………….
Ověřovatelka – Kvitová Eva

…………………………………………………………….
Ověřovatelka – Smékalová Marcela

…………………………………………………………….
Řídící a předsedající Shromáždění delegátů
p. Petr Jaroň
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