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NZ 175/2021
STEJNOPIS

Notářský zápis
sepsaný Mgr. Magdalenou Vosátkovou, MBA, notářkou se sídlem v Prachaticích, v kanceláři
notářky na adrese Prachatice, Primátorská 65, dne dvacátého pátého května roku dva tisíce
dvacet jedna (25. 5. 2021). ----------------------------------------------------------------------------------------Přítomen je níže uvedený účastník:-----------------------------------------------------------------------------Představenstvo družstva Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec, se sídlem
Husova 3, 384 21 Husinec, IČ 00038750, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 52 (dále též jen jako „družstvo“),
jednající svými členy - předsedou představenstva Mgr. Lenkou Treglerovou, nar. 23. 6. 1972,
trvale pobytem i bydlištěm dle svého prohlášení Prachatice II, Budovatelská 1091, PSČ 383 01,
a Ing. Richardem Štenglem, nar. 3. 4. 1976, trvale pobytem i bydlištěm dle svého prohlášení
Lhenice, Tylova Čtvrť 238, PSČ 384 02, kteří mi prokázali svou totožnost, a kteří prohlašují, že
jsou plně svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o
kterém je tento notářský zápis (dále též jen jako „organizátor“), jako osoba, respektive orgán
oprávněný svolat shromáždění delegátů družstva. ---------------------------------------------------------Dle ustanovení § 652 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvem,
v platném znění, rozhodování per rollam nelze použít při rozhodování delegátů. Toto
ustanovení je modifikováno § 19 odst. 3 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení,
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a
občanského soudního řádu, v platném znění, s tím, že se ustanovení § 652 odst. 2 zákona o
obchodních korporacích nepoužije. Na rozhodování delegátů per rollam se použijí ustanovení
§ 652 odst. 1 a § 653 až 655 zákona o obchodních korporacích obdobně. --------------------------Představenstvo družstva rozhodlo a schválilo podmínky pro rozhodování shromáždění
delegátů per rollam dne 26. 3. 2021. ---------------------------------------------------------------------------Existence Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec a oprávnění statutárního
orgánu zastupovat družstvo a právně za něj jednat mi byly prokázány předloženým výpisem z
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, o kterém Mgr.
Lenka Treglerová a Ing. Richard Štengl prohlásili, že obsahuje aktuální, správné a úplné údaje
o družstvu, které se zapisují do obchodního rejstříku. ----------------------------------------------------Oprávnění orgánů přijímat rozhodnutí per rollam a pravidla takového rozhodnutí vyplývají
z ustanovení §§ 652 až 655 zákona o obchodních korporacích a ze shora citovaného
ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 191/2020 Sb., s tím, že se jedná o návrh rozhodnutí
shromáždění delegátů družstva per rollam. -------------------------------------------------------------------
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Představenstvo družstva jednající svými členy Mgr. Lenkou Treglerovou a Ing. Richardem
Štenglem požádalo o sepsání tohoto notářského zápisu podle § 80gc notářského řádu, tj. o
sepsání: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrhu rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánu družstva –
shromáždění delegátů družstva

Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec
Organizátor činí tento návrh rozhodnutí, o kterém bude rozhodováno delegáty shromáždění
(per rollam) v písemné podobě: ----------------------------------------------------------------------------------Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec: -------------------1. Schvaluje zprávu představenstva o své činnosti v roce 2020. -----------------------------------2. Schvaluje zprávu kontrolní komise o své činnosti v roce 2020. ---------------------------------3. Schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad. ------------------------------------------4. Schvaluje výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 2 370 500,49 Kč
(slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tisíc pět set korun českých a čtyřicet devět haléřů):
zisk z běžné činnosti za rok 2020
2.370.500,49 Kč
daň z příjmů právnických osob
- 208.620,00 Kč
------------------------------------------------------------------------zisk k rozdělení
2.161.880,49 Kč
rozdělení zisku je navrženo takto: ---------------------------------------------------------------------záloha na bytové hospodářství
1.361.880,49 Kč
fond odměn
400.000,00 Kč
sociální fond
400.000,00 Kč
------------------------------------------------------------------------celkem rozděleno
2.161.880,49 Kč
5. Schvaluje výplatu odměn statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv
(popřípadě domovních důvěrníků) za rok 2020 v celkové výši 450 000,-- Kč (slovy: čtyři
sta padesát tisíc korun českých). -----------------------------------------------------------------------6. Volí dosud jmenované náhradní členy představenstva, a to Ivanu Mészárosovou, Valerii
Kunclovou a Jana Šrámka, za řádné členy představenstva. --------------------------------------7. Schvaluje přijetí úvěrů na rekonstrukce domů se zřízením zástavního práva pro domy:- Stachy č.p. 222 - výše úvěru 1 000 000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých)
– na kompletní výměnu stávající střešní krytiny v havarijním stavu za krytinu
novou a na lokální opravy krovu, bednění a zateplení. ------------------------------- Onšovice č.p. 14 - výše úvěru 700 000,-- Kč (slovy: sedm set tisíc korun českých)
– na vybudování nové čistírny odpadních vod (ČOV) u domu místo nevyhovující
žumpy na vyvážení. -----------------------------------------------------------------------------
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Dub č.p. 94 - výše úvěru 200 000,-- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) – na
přepojení septiku u domu do veřejné kanalizace. --------------------------------------Volary č.p. 13, 14, 15 a 16 - navýšení již stávajícího úvěru o 3 000 000,-- Kč
(slovy: tři miliony korun českých) - na zateplení domu a opravu balkónů.
Usnesením z jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva
Prachatice sídlo Husinec ze dne 26. 6. 2020 byl již této samosprávě schválen
úvěr ve výši 10 mil. Kč. Na základě vypracované projektové dokumentace a
položkového rozpočtu je nutno navýšit tento schválený úvěr ještě o další
3 milióny Kč. --------------------------------------------------------------------------------------

8. Schvaluje nové stanovy Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec. ------9. Schvaluje nový jednací řád Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec. --10. Schvaluje se nový volební řád Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec.
11. Ukládá:--------------------------------------------------------------------------------------------------------a) představenstvu družstva -------------------------------------------------------------------------1. zajistit realizaci přijatého usnesení, ----------------------------------------------------2. uložit výroční zprávu do obchodního rejstříku, --------------------------------------3. zajistit regenerace domů a stavbu výtahů podle požadavku samospráv
včetně financování a státních podpor, ------------------------------------------------4. svolat Aktivy předsedů samospráv ve 4. čtvrt. 2021, ------------------------------b) kontrolní komisi -------------------------------------------------------------------------------------1. kontrolovat plnění úkolů přijatých SD, ------------------------------------------------2. kontrolovat plnění úkolů přijatých představenstvem, -----------------------------c) delegátům a předsedům samospráv -----------------------------------------------------------3. seznámit členskou základnu s přijatým usnesením, --------------------------------4. svolávat schůzi samosprávy nejméně 1 x za rok.“-----------------------------------K návrhu byly přiloženy tyto listiny:------------------------------------------------------------------------------Zpráva představenstva o své činnosti v roce 2020. ----------------------------------------------------------Zpráva kontrolní komise o své činnosti v roce 2020. --------------------------------------------------------Roční účetní závěrka za rok 2020. --------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření a rozdělení zisku za rok 2020. -------------------------------------------------------Návrh na výplatu odměn statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv za rok
2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na volbu jmenovaných náhradních členů představenstva.----------------------------------------Návrh na přijetí úvěrů na rekonstrukce, modernizace či jiné úpravy bytových domů se zřízením
zástavního práva ve prospěch bankovních institucí působících na tuzemském trhu. ---------------Úplné znění návrhu Stanov Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec.--------------Úplné znění návrhu Jednacího řádu. ----------------------------------------------------------------------------Úplné znění návrhu Volebního řádu. ----------------------------------------------------------------------------Zdůvodnění navrhovaných rozhodnutí podle § 652 zákona o obchodních korporacích:----------K bodu 1. Představenstvo družstva se pravidelně scházelo dle odsouhlaseného plánu práce na I. a
II. pololetí roku 2020. Každá schůze představenstva byla usnášeníschopná a členové tohoto orgánu
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na svých schůzích přijali rozhodnutí k bodům, které byly v tomto plánu práce odsouhlaseny a
k dalším záležitostem, které byly do pozvánek na jednotlivé schůze doplněny. Účast na schůzích
představenstva a rozhodování na těchto schůzích je kromě jiného zákonem stanovenou povinností,
kterou musí každý člen představenstva plnit. Mimo to představenstvo v roce 2020 zajistilo svolání
shromáždění delegátů a připravilo vše potřebné k provedení volby nových členů představenstva
a kontrolní komise. Na tomto shromáždění delegátů byly rovněž odsouhlaseny nové volební
obvody. Představenstvo družstva muselo rovněž reagovat na situaci spojenou s epidemií
koronaviru SARS Co-V-2, kdy bylo potřeba změnit podmínky a formu volby delegátů pro volební
období 2021 – 2026 a také rozhodlo o podmínkách a rozhodování shromáždění delegátů v roce
2021 ve formě per rollam. V neposlední řadě muselo představenstvo družstva reagovat na
novelizaci občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a přizpůsobit tak své stanovy
těmto dvěma základním právním předpisům, dle kterých se musí každé družstvo řídit. Byly tak
vypracovány nové stanovy družstva a v té spojitosti i nový jednací a volební řád. Vzhledem k výše
popsanému v souladu s čl. 74 odst. 2. písm. d) stanov družstva navrhujeme tuto zprávu
představenstva o své činnosti v roce 2020 schválit. ------------------------------------------------------K bodu 2. Vzhledem k současné mimořádné situaci ohrožení zdraví koronavirem COVID 19 a
s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není možné konat prezenčním způsobem
shromáždění delegátů družstva. Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. za podmínek
schválených představenstvem družstva dne 26.03.2021 za této situace umožňuje rozhodovat mimo
zasedání v písemné formě (per rollam). ---------------------------------------------------------------------V daném období kontrolní komise vykonávala předepsané povinnosti v souladu s právními
předpisy a stanovami družstva. Zprávu o své činnosti je kontrolní komise povinna vyhotovovat
v písemné podobě podle zákona o obchodních korporacích. Ve zprávě byly popsány činnosti, které
kontrolní komise v roce 2020 učinila a jaké skutečnosti na družstvu zkontrolovala. Kontrolní
komise proto navrhuje shromáždění delegátů tuto zprávu kontrolní komise o své činnosti v roce
2020 v souladu s čl. 74 odst. 2 písm. d) stanov družstva schválit. --------------------------------------K bodu 3. Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec vede účetnictví dle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a dále dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kdy i nám tato legislativa mimo jiné, jakožto účetní
jednotce, ukládá povinnost sestavit účetní závěrku k rozvahovému dni. Povinnými částmi účetní
závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, která doplňuje informace
k předešlým dvěma dokumentům. Účetní závěrka poskytuje jak informace o majetku družstva a
zdrojích krytí tohoto majetku, o výši pohledávek a závazků družstva, o výši úvěrů, o finanční pozici
této účetní jednotky, tak poskytuje informace i o hospodářském výsledku družstva, o výši nákladů,
výnosů, daní a odpisů. Jelikož je naše Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec dle zákona
o účetnictví považováno za malou účetní jednotku bez povinnosti ověření účetní závěrky
auditorem, můžeme vypracovávat účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Zvláštní právní
předpis nám poté ukládá povinnost zveřejnit tuto účetní závěrku po jejím schválení shromážděním
delegátů ve sbírce listin v obchodním rejstříku. ------------------------------------------------------------Vzhledem ke skutečnosti, že nám zákon ukládá sestavení roční účetní závěrky a její zveřejnění
v obchodním rejstříku a vzhledem k tomu, že i kontrolní komise družstva shledala hospodaření
družstva a účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad, doporučujeme shromáždění delegátů v souladu
s čl. 74 odst. 2. písm. e) stanov družstva tuto účetní závěrku za rok 2020 schválit. ------------------
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K bodu 4. Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec vede účetnictví dle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví a dále dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ve svém výsledku v souladu s výše nadepsanými právními
předpisy vykázalo hospodaření družstva v roce 2020 čistý zisk ve výši 2.161.880,49 Kč, který
představenstvo družstva navrhlo rozdělit tak, jak je popsáno v návrhu rozhodnutí. Rozdělení
tohoto zisku je navrženo s přihlédnutím ke tvorbě zisku střediska bytového hospodářství a
střediska správy. -----------------------------------------------------------------------------------------------Zisk střediska bytového hospodářství se navrhuje rozdělit do záloh bytového hospodářství na
základě výsledku hospodaření jednotlivých domů. Zisk střediska správy se navrhuje rozdělit do
sociálního fondu, fondu odměn a záloh bytového hospodářství. Do nedělitelného fondu nebude
žádný příděl ze zisku převeden, jelikož ke konci roku 2020 je zůstatek tohoto fondu ve výši
9.243.160,81 Kč, což je postačující a není tak potřeba fond navyšovat. Tímto navrhujeme
shromáždění delegátů v souladu s čl. 74 odst. 2. písm. e) stanov družstva výsledek hospodaření a
rozdělení zisku za rok 2020 schválit. -----------------------------------------------------------------------K bodu 5. Vzhledem k tomu, že členové představenstva a kontrolní komise jsou voleným
orgánem, který musí vykonávat jím předepsané povinnosti dané právními předpisy a stanovami
družstva, kdy se tak ke splnění svých povinností tyto osoby musí pravidelně na svých schůzích
scházet, tak jsou za výkon této své funkce i odměňováni. Rovněž tak jsou odměňováni za výkon
své funkce pro samosprávu členové výboru každé samosprávy, popřípadě domovní důvěrníci, kteří
byli zvoleni nebo jmenováni. Odměňování členů volených orgánů se řídí schválenou směrnicí č.
1/2018, kterou přijalo shromáždění delegátů dne 25.5.2018, a proto navrhujeme odměny
statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv (popř. domovních důvěrníků)
v celkové výši 450.000,- Kč v souladu s čl. 74 odst. 2 písm. f) stanov družstva shromážděním
delegátů schválit. ----------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 6. Jelikož dne 26.6.2020 nebylo shromážděním delegátů zvoleno všech předepsaných
devět členů představenstva a nebyli zvoleni ani náhradníci, kteří by nastoupili na uvolněné místo,
mohlo představenstvo družstva až do nejbližšího dalšího shromáždění delegátů v souladu s čl. 79
odst. 8. stanov družstva jmenovat náhradní členy představenstva. Ode dne volby až do dnešního
dne tak představenstvo dočasně jmenovalo tři náhradní členy představenstva. Poněvadž právě toto
shromáždění delegátů je nejbližším shromážděním po tomto jmenování, je potřeba, aby došlo
právě tímto shromážděním delegátů k řádné volbě nových členů představenstva za dosud
jmenované členy. Navrženými kandidáty pro volbu uvolněného místa člena představenstva jsou
právě ti členové, kteří byli představenstvem dočasně jmenováni za členy představenstva a kteří
právě již tuto funkci, ač dočasně, tak řádně a pečlivě vykonávali, a navrhujeme tak v souladu s čl.
74 odst. 2. písm. c) stanov družstva shromáždění delegátů paní Ivanu Mészárosovou, paní Valerii
Kunclovou a pana Jana Šrámka řádně zvolit. --------------------------------------------------------------K bodu 7. Vzhledem k tomu, že samosprávy bytových domů uvedené v návrhu rozhodnutí nemají
dostatek svých vlastních finančních prostředků na popsané investice, jež chtějí realizovat, je
potřeba, aby na tyto investice shromáždění delegátů schválilo těmto samosprávám uzavření
úvěrové smlouvy se zřízením zástavního práva k daným nemovitostem u některé z bankovních
institucí působících na území České republiky, a to v souladu s čl. 74 odst. 2. písm. t) stanov
družstva. S přihlédnutím ke shora uvedenému doporučujeme shromáždění delegátů přijetí výše
popsaných úvěrů schválit. -------------------------------------------------------------------------------------
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K bodu 8. – 10. Jelikož došlo od 1.7.2020 k provedení některých změn v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zároveň tímto dnem vstoupily v účinnost i některé změny provedené v zákoně
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, přičemž k účinnosti dalších změn
tohoto zákona došlo od 1.1.2021, byli jsme i my nuceni reagovat na tuto novelizaci, a proto jsme
přizpůsobili své stanovy těmto dvěma základním právním předpisům. Vypracovali jsme tak nové
stanovy družstva a s tím i související nový jednací a volební řád, kdy vzhledem ke shora uvedenému
v souladu s čl. 74 odst. 2. písm. a) a b) stanov družstva navrhujeme shromáždění delegátů tyto nové
stanovy družstva, nový jednací a volební řád schválit. ---------------------------------------------------K bodu 11. V tomto bodě v souladu s čl. 74 odst. 2. písm. t) ukládá shromáždění delegátů dílčí
úkoly představenstvu družstva, kontrolní komisi družstva a delegátům a předsedům samospráv
družstva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Další náležitosti návrhu rozhodnutí podle § 652 zákona o obchodních korporacích: --------------Lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů per rollam je
stanovena do 30. 6. 2021 (slovy: třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna). Další podmínky
rozhodování per rollam byly organizátorem stanoveny ve Výzvě k rozhodnutí per rollam
delegátů a v podmínkách pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam schválených
představenstvem dne 26. 3. 2021. ------------------------------------------------------------------------------Tento návrh rozhodnutí je sepsán na žádost organizátora jako osoby, resp. orgánu oprávněného
svolat shromáždění delegátů družstva v souladu s článkem 74 úplného znění stanov družstva ze
dne 30. 5. 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------***
Já notářka, Mgr. Magdalena Vosátková, MBA ve smyslu ustanovení § 70 a násl. notářského
řádu vydávám toto vyjádření o předpokladech pro sepsání notářského zápisu: ------------------Prohlašuji, že dle mého názoru právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je
v souladu s právními předpisy, právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. ---------------------------------------O tom byl tento notářský zápis sepsán, organizátorem přečten a jím po přečtení v celém
rozsahu schválen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Lenka Treglerová, v.r.

Ing. Richard Štengl, v.r.
Mgr. Magdalena Vosátková, MBA, v.r.
notářka

L.S. Mgr. Magdalena Vosátková, MBA
malý státní znak
1
notářka v Prachaticích

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem
NZ 175/2021, sepsaným Mgr. Magdalenou Vosátkovou, MBA, notářkou v Prachaticích.---------Stejnopis vyhotoven dne 25. 5. 2021 (slovy: dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet
jedna).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

