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Zápis č.  1/2020 

 

ze zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, 

U kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc, které se konalo dne 1. října 

2020 v 17:00 hodin v prostoru G1, Okružní ulice, Olomouc  

 

 

Delegáti SD: 53 zvolených a pozvaných delegátů s platnými 881 hlasy. 

Přítomno delegátů v době zahájení v 17:02 hod.: 19 delegátů s platnými 267 hlasy, což 

reprezentuje 35,85 % oprávněných delegátů. 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a jmenování pracovního předsednictva. 

2. Jmenování skrutátorek. 

3. Jmenování zapisovatele.  

4. Volba mandátové komise. 

5. Volba dvou ověřovatelů zápisu. 

6. Kontrola plnění usnesení SD z roku 2019. 

7. Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2019. 

8. Schválení rozdělení zisku za rok 2019. 

9. Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD. 

10. Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD. 

11. Odvolání členů proti vyloučení. 

12. Závěr. 

 

Ad 1) Zahájení a ověření usnášení se schopnosti konstatováním  

Jednání shromáždění delegátů (dále jen SD) Stavebního bytového družstva Olomouc 

(dále jen SBD Olomouc) z pověření představenstva SBD Olomouc (dále jen představenstvo) 

zahájil PhDr. František Fiala, předseda představenstva přivítáním všech přítomných. V 17:02 

hod. oznámil delegátům, že v tuto chvíli je přítomno 19 delegátů z celkových 53 delegátů, což 

nestačí pro usnášeníschopnost SD, proto navrhuje počkat 15 minut a vyzval delegáty 

k trpělivosti. V 17:20 hod. PhDr. František Fiala poděkoval delegátům za trpělivost, kterou 

projevili, a konstatoval, že na dnešním SD je dle prezenční listiny přítomno 21 delegátů 

z celkového počtu 53 delegátů, což je 39.62 %. Dnešní SD v souladu s čl. 67, odst. 1 Stanov 

SBD Olomouc (dále jen Stanov) není usnášeníschopné. PhDr. František Fiala seznámil 

delegáty se zněním čl. 67, odst. 8 a 9 Stanov, které tuto variantu řeší, tj. nutnost svolat 

náhradní shromáždění. 

 

Citace Stanov:  

čl. 67, odst. 8. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá svolavatel, je-li 

to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění delegátů se stejným 

programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou 

pozvánkou.  
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čl. 67, odst. 9. Náhradní shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomno 

alespoň deset procent všech zvolených delegátů, nejméně však pět delegátů. 

 

PhDr. František Fiala oznámil, že termín konání náhradního shromáždění delegátů 

bude ještě upřesněn. Na dotaz z pléna podal JUDr. Libor Koňařík, místopředseda 

představenstva, vysvětlující informaci. 

Závěrem PhDr. František Fiala poděkoval přítomným delegátům shromáždění za 

účast. 

 

 

Zasedání shromáždění delegátů bylo ukončeno v 17:30 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala:  Hana Hrtoňová 

 

 

 

V Olomouci dne 1. října 2020 

 

 

 

 

PhDr. František Fiala 

předseda představenstva 

 

 

 

 

Za správnost:    JUDr. Libor Koňařík    

    ověřovatel zápisu                         

 

 

 

 

         

Přílohy:   

• Pozvánka – příloha č. 1 

• Výroční zpráva – příloha č. 2 

• Prezenční listina – příloha č. 3 


