
  
 
 

Představenstvo 
Stavebního bytového družstva 

Olomouc 
U Kovárny 540/44 
770 10 Olomouc 10 

 
svolává 

 
Řádné shromáždění delegátů 
v souladu se stanovami SBD  

čl. 75, 
 
 
 
které se koná dne  
 
22. listopadu 2004 v 17:00 hod. 
 
ve velkém sále Slovanského domu, 
Hynaisova 11, Olomouc. 
 
Předpokládaná doba trvání SD je do 21:00 
hodin. 
 
V případě, že SD nebude při zahájení 
usnášení se schopné, tj. nebude 
nadpoloviční počet delegátů, svolá 
představenstvo SBD náhradní SD 
nejpozději do tří týdnů ode dne 
22. listopadu 2004 s původním pořadem 
jednání, a to za podmínek uvedených 
v čl. 76 stanov SBD.  
 
 
V Olomouci dne 5. listopadu 2004 
 
 
 
Upozornění: 
Projednávané písemné materiály budou 
delegátům zaslány 15. 11. 2004, nebo 
si je delegáti mohou vyzvednout 
na sekretariátě předsedy SBD od 12. 
11. 2004. 
 

 
POŘAD  JEDNÁNÍ: 
 
1. Zahájení a ověření usnášení se 

schopnosti 
2. Jmenování skrutátorek 
3. Schválení jednacího řádu SD 
4. Volba pracovního předsednictva 

a řídícího člena SD 
5. Volba komisí návrhové a sčítací 
6. Jmenování zapisovatele SD 

a schválení dvou ověřovatelů zápisu 
7. Kontrola plnění usnesení SD, které 

se konalo 15. září 2003 
8. Zpráva o činnosti představenstva 

za uplynulé volební období  
9. Zpráva o činnosti KK od posledního 

SD 
10. Vystoupení náměstka ministra MMR 

JUDr. Ivana Přikryla na téma 
„Realizační program Ministerstva 
pro místní rozvoj k zajištění 
priorit a úkolů bytové politiky 
podle programového prohlášení vlády 
ČR“ 

11. Schválení Výroční zprávy a ŘÚZ 
za rok 2003 

12. Schválení rozdělení zisku za rok 
2003 

13. Schválení rozdělení odměn pro SA, 
představenstvo a KK za rok 2004 

14. Odvolání proti vyloučení z SBD 
Olomouc 

15. Diskuse 
16. Schválení souhrnného usnesení SD 
17. Závěr 
 
Rozhodným dnem k účasti na SD je 
22. listopadu 2004. SD se mohou 
zúčastnit pouze delegáti nebo 
náhradníci, kteří jsou členy SBD 
Olomouc a obdrželi pozvánku. 
Registrace delegátů bude probíhat 
od 16:30 do 17:00 hodin v místě konání 
SD. Při registraci prokáže delegát 
svoji totožnost platnou pozvánkou 
k účasti na SD a vyplněným delegačním 
lístkem. Účast je nezastupitelná. 

 
 
Ing. Antonín Kyjovský v. r.         
předseda představenstva   
 
 
PhDr. František Fiala v. r. 
místopředseda představenstva 


