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SOUHRN USNESENÍ 

z volebního zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, 
U  kovárny 540/44, Neředín, 779 00 Olomouc, které se konalo dne 17. června 2021 

v  17:00 hodin v prostorách restaurace G1, Okružní ulice 698, Olomouc

 
Jednání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:00 hod. za účasti 22 delegátů 
z pozvaných 40 delegátů, což je 55 % a znamená to, že shromáždění delegátů je 
usnášeníschopné. 

Usnesení k jednotlivým zprávám bylo přijímáno bezprostředně po přečtení zpráv včetně 
hlasování či vzetí na vědomí. Jedná se tedy o informativní souhrn usnesení. 

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 2020 

7. Schválení nového úplného znění Stanov 

8. Schválení Výroční zprávy a řádné účetní závěrky za rok 2020 

9. Schválení rozdělení zisku za rok 2020 

10. Zpráva volební komise 

11. Volba členů kontrolní komise 

12. Schválení prvního dodatku směrnice pro odměňování členů orgánů družstva 

13. Zpráva o činnosti kontrolní komise od posledního SD 

14. Zpráva o činnosti představenstva od posledního SD 

15. Vyhlášení výsledků voleb členů do kontrolní komise 

16. Odvolání členů proti vyloučení 

17. Závěr 

 

Usnesení č. ad 1): SD vzalo na vědomí pracovní předsednictvo ve složení: PhDr. František 
Fiala, Mária Kováříková, JUDr. Libor Koňařík a Stanislav Bureš. 
 
Usnesení č. ad 2): SD schválilo jednomyslně jmenování skrutátorek: Pavlu Slišovou, 

Dagmar Kovačíkovou, Vendulu Foltinovou a Ludmilu Vávrovou. 

 

Usnesení č. ad 3): SD schválilo jednomyslně jmenování Silvie Petrášové zapisovatelkou 
SD. 
 
Usnesení č. ad 4): SD schválilo 361 hlasy, což je 100 % přítomných, mandátovou komisi 
ve složení: JUDr. Pavel John a Bc. Pavel Velký. 
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Usnesení č. ad 5): SD schválilo ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Vávru, Ph.D. a Renátu 
Maňasovou 361 hlasy, což je 100 % přítomných. 
 
Usnesení č. ad 6): SD vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení SD. 
 

Usnesení č. ad 7): SD schválilo nové úplné znění Stanov 361 hlasy, což je 100 % 
přítomných. 
 

Usnesení č. ad 8): SD schválilo účetní závěrku a Výroční zprávu za rok 2020 361 hlasy, 
což je 100 % přítomných. 
 
Usnesení č. ad 9): SD schválilo rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020, jak je 
uvedeno ve zprávě, 344 hlasy, což je 95,29 % přítomných, zdrželo se 4,71 %. 
 
Usnesení č. ad 10): SD vzalo na vědomí zprávu Volební komise. 
 

Usnesení č. ad 11): SD neschvalovalo ani nebralo na vědomí. 
 

Usnesení č. ad 12): SD schválilo první dodatek směrnice pro odměňování členů orgánů 

družstva 361 hlasy, což je 100 % přítomných. 

 

Usnesení č. ad 13): SD vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise od posledního 
SD. 
 
Usnesení č. ad 14): SD vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva od posledního 
shromáždění delegátů konaného v roce 2020. 
 
Usnesení č. ad 15): SD zvolilo do kontrolní komise SBD Olomouc na období 2021-2025 
následující tři členy: Beilovou Irenu, Nezhybu Petra a Štefančíkovou Evu. 
 
Usnesení č. ad 16): SD vzalo informaci na vědomí. 
 
Usnesení č. ad 17): Na závěr řídící SD poděkoval všem přítomným delegátům za účast 
na SD a poděkoval bývalým členům kontrolní komise za odvedenou práci. Dále všem 
popřál hodně úspěchů a zdraví. 
 
 
 
V Olomouci dne 02. 08. 2021 


