Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec
k rukám představenstva
Husova 3
384 21 Husinec

VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PER ROLLAM

Já, …………………………………………………………………………….. (uvést jméno a příjmení), nar. ........................,
bytem ....................................................................................................................., jakožto delegát/
náhradník delegáta (nehodící se škrtněte) Stavebního bytového družstva Prachatice sídlo Husinec, IČ:
00038750, tímto potvrzuji, že výzva k rozhodnutí shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva
Prachatice sídlo Husinec, IČ: 00038750 „per rollam“ (mimo zasedání), týkající se schválení zprávy
představenstva o své činnosti v roce 2020, schválení zprávy kontrolní komise o své činnosti v roce 2020,
schválení roční účetní závěrky za rok 2020, schválení výsledku hospodaření a rozdělení zisku za rok
2020, schválení výše a výplaty odměn statutárního a kontrolního orgánu a členů výboru samospráv za
rok 2020, volby jmenovaných náhradních členů představenstva, přijetí úvěrů na rekonstrukce domů se
zřízením zástavního práva, přijetí nových stanov družstva a přijetí nového jednacího a volebního řádu
družstva, mi byla doručena dne ………………………………….…… (prosím, napište datum doručení, jelikož
doručení výzvy musí představenstvo rejstříkovému soudu i prokázat).
Zároveň se vyjadřuji k návrhu obsaženého ve výzvě k hlasování delegátů družstva mimo zasedání per
rollam následovně:
Bod

Obsah návrhu

Hlasování (křížkem
označte jednu z možností)

1)

S návrhem „Schvaluje se zpráva představenstva o své činnosti v roce
2020“.

souhlasím
nesouhlasím

2)

S návrhem „Schvaluje se zpráva kontrolní komise o své činnosti v roce souhlasím
2020.“
nesouhlasím

3)

S návrhem „Schvaluje se roční účetní závěrka za rok 2020 bez
výhrad“.

souhlasím
nesouhlasím

4)

S návrhem „Schvaluje se výsledek hospodaření a rozdělení zisku za
rok 2020 ve výši 2.370.500,49 Kč:
• 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

souhlasím
nesouhlasím

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“
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5)

S návrhem „Schvaluje se výplata odměn statutárního a kontrolního souhlasím
orgánu a členů výboru samospráv (popřípadě domovních důvěrníků) nesouhlasím
za rok 2020 v celkové výši 450.000,- Kč.“

6)

S návrhem „Volí se dosud jmenovaní náhradní členi představenstva,
a to Ivana Mészárosová, Valerie Kunclová a Jan Šrámek, za řádné
členy představenstva.“

7)

S návrhem „Schvaluje se přijetí úvěrů na rekonstrukce domů se souhlasím
zřízením zástavního práva pro domy:
nesouhlasím
• Stachy č.p. 222 - výše úvěru 1.000.000,- Kč - 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 - na vybudování nové
čistírny odpadních vod (ČOV) u domu místo nevyhovující žumpy
na vyvážení.

•

Dub č.p. 94 - výše úvěru 200.000,- Kč - 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 - 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.“

souhlasím
nesouhlasím

8)

S návrhem „Schvalují se nové stanovy Stavebního bytového družstva souhlasím
Prachatice sídlo Husinec.“
nesouhlasím

9)

S návrhem „Schvaluje se nový jednací řád Stavebního bytového
družstva Prachatice sídlo Husinec.“

10)

S návrhem „Schvaluje se nový volební řád Stavebního bytového souhlasím
družstva Prachatice sídlo Husinec.“
nesouhlasím

11)

S návrhem „Ukládá se:
souhlasím
a) představenstvu družstva
nesouhlasím
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,

souhlasím
nesouhlasím

b) kontrolní komisi
1. kontrolovat plnění úkolů přijatých SD,
2. kontrolovat plnění úkolů přijatých představenstvem,
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c) delegátům a předsedům samospráv
1. seznámit členskou základnu s přijatým usnesením,
2. svolávat schůzi samosprávy nejméně 1 x za rok.“

Datum: ………………………………………

Stavební bytové družstvo
Prachatice sídlo Husinec
převzalo dne:

Podpis: ……………………………………………
(vlastnoruční ověřený podpis)

za družstvo převzal:
.....................2021 ...................................

podpis:
...................................
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