USNESENÍ
z jednání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Ch e b,
Americká 132/22, konaného dne 29. dubna 2004 ve velkém sále Produkčního
centra, Kamenná 5 Cheb.
________________________________________________________________
Shromáždění delegátů, svolané představenstvem SBD Cheb podle čl.75 Stanov k o n s t a t u j e,
1)

že je na základě zprávy mandátové komise bylo z pozvaných 133 delegátů přítomno 75 delegátů, to jest
56,39 %, shromáždění delegátů je tedy usnášení schopné, zápis mandátové komise bude uložen v dokladech z
tohoto jednání.
2) že samostatným hlasováním byl schválen jednací řád shromáždění delegátů, kterým se toto shromáždění
řídilo;
(z celkového počtu 75 přítomných - pro 75, proti 0, zdrželo se 0).
3) že byla projednána a samostatným hlasováním schválena zpráva představenstva družstva, přednesená
předsedou představenstva ing.Jaroslavem Hanzalem, zpráva kontrolní komise, přednesená jejím předsedou
panem Václavem Doubkem a návrh usnesení o hospodaření družstva v roce 2003 tak, jak to navrhovala zpráva
představenstva ve znění :
 shromáždění delegátů schvaluje roční účetní závěrku za rok 2003, hospodářský výsledek družstva za rok
2003 a rozdělení zisku takto :
Hospodářský výsledek roku 2003 před zdaněním /hrubý HV/ .............
541 266,22 Kč
Odvod daně z příjmu do státního rozpočtu
265 050,00 Kč
Hospodářský výsledek družstva za rok 2003 po zdanění /čistý HV/ ......
276 216,22 Kč
z toho : zisk nebytových prostor
103 833,65 Kč
zisk střediska správy
172 382,57 Kč
Výsledek hospodaření družstva , který činí ...............................................
276 216,22 Kč
se navrhuje rozdělit takto:
- zisk nebytových prostor *)
103 833,65 Kč
přidělit do fondu oprav domům, kde nebytové prostory jsou
- zbytek zisku t.j. .......................................................................................
172 382,57 Kč
se navrhuje rozdělit takto:
- do úvěrového fondu družstva
80 382,57 Kč
- do sociálního fondu družstva
92 000,00 Kč
(v souladu s kolektivní smlouvou)
----------------------------*) Pozn.: Příděly ze zisku pro členy SBD (t.j. příděly do FO) podléhají zdanění
dle § 36 zákona o dani z příjmu.
(z celkového počtu 75 přítomných - pro 74, proti 1, zdrželo se 0).

4) že samostatným hlasováním najednou byly schváleny převody bytů do osobního
vlastnictví těm žadatelům, kteří podali žádosti o převod po termínu 30.6.1995 a nájemci
domů, v nichž se družstevní byty v nájmu uživatelů nacházejí, s převodem ve shodě
s obchodním zákoníkem a stanovami družstva vyslovili nadpoloviční většinou svůj souhlas.
Seznam žadatelů obdržel každý delegát s pozvánkou, seznam je také přílohou č.1.tohoto
závěrečného usnesení.
(z celkového počtu 75 přítomných - pro 75, proti 0, zdrželo se 0).
5)

Závěrečným hlasováním s výsledkem z celkového počtu 75 přítomných - pro 75, proti 0, zdrželo se 0
Shomáždění delegátů ukládá samosprávám:
 seznámit družstevníky s průběhem a usnesením tohoto shromáždění delegátů.

V Chebu dne 29.dubna 2004.
ing.Josef Škvor

návrhová komise
MVDr. Josef Liška

Karel Pistorius

