Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná-Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239

Usnesení
ze shromáždění delegátů konaného dne 5.6.2018
Shromáždění delegátů:

I. Schvaluje:
1. Program SD konaného 5.6.2018
2. Ověřovatele zápisu:
a) Petr Výšek
b) Blanka Baslová
3. Mandátovou komisi ve složení:
a) Fridrich Littomericky
b) Ladislav Vojnar
c) Helena Kottasová
4. Návrhovou komisi ve složení:
a) Ing. Evžen Sebera
b) Jana Maternová
c) Štefan Rigo
5. Zprávu představenstva o činnosti družstva v r. 2017 (příloha č. 5 orig. zápisu).
6. Zprávu kontrolní komise o činnosti v r. 2017 (příloha č. 6 orig. zápisu).
7. Roční účetní závěrku za r. 2017 a rozbor hospodaření za r. 2017 včetně návrhu na vypořádání výsledku
hospodaření a vypořádání zůstatků dlouhodobé zálohy (příloha č. 7 orig. zápisu – materiál k jednání č.
D118/2).
8. Navýšení odměny funkcionářům družstva pro r. 2018 o 10% oproti r. 2017.
9. Od 1.1.2018 navýšení hrubé měsíční mzdy a další plnění členům představenstva v pracovním poměru k
družstvu dle materiálu k jednání č. D118/4, příloha č. 9 orig. zápisu.
10. Převádění bytů do vlastnictví členů družstva, kteří podali žádosti ve stanovené lhůtě, i po 31.12.2020
s tím, že družstvo nebude uplatňovat námitku promlčení nároku na převod bytu (příloha č. 11 – materiál
k jednání č. D118/6).
II. Zamítá:
1. Námitku Jozefa Mancušky, bytem Karviná-Hranice, Brat. Veverkových 2816, ze dne 26.4.2018, proti
vyloučení člena z družstva (příloha č. 3 orig. zápisu – materiál k jednání č. D118/1).
2. Návrh skupiny delegátů na úpravu „Zásad pro stanovení zálohy na nájemné za užívání bytů, místností
nesloužících k bydlení a pozemků, na služby s nimi spojené a pro jejich vyúčtování“ ze dne 22.2.2018
předložený na správu družstva dne 5.3.2018, který tvoří přílohu č. 10 (materiál k jednání č. D118/5).

III. Potvrzuje:
1. Rozhodnutí představenstva o vyloučení Jozefa Mancušky z družstva ze dne 10.4.2018.

IV. Bere na vědomí:
1. Informaci o rozpočtu střediska správa na rok 2018 (příloha č. 8 orig. zápisu – materiál k jednání č.
D118/3).
2. Zprávu o plnění usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 28.11.2013 a 6.6.2017 (příloha č. 12
orig. zápisu – materiál k jednání č. D118/7).
V. Ukládá:
1. Doručit členům představenstva, kontrolní komise, předsedům VS a prostřednictvím VS všem delegátům
usnesení z jednání SD dne 5.6.2018.
Z: představenstvo družstva
T: 3.7.2018

V Karviné, 5. 6. 2018

Ing. Evžen Sebera

Jana Maternová

Štefan Rigo

