UsNEsENI
z jednáni shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Jindř. Hradec
konaného d.ne 31. května 2oa7
Po seznámení se zprávou představenstva a kontrolní komise družstva za plynulé období, jakož i ostatními,
k projednání předloŽenými podkladovými materiály, přijalí delegáti přítomnína tomto jednání v návaznosti
na doporučenínávrhové komise usnesení v tomto znění:

Shromáždění delegátů:
A. Bere se souhlasem na vědomí:
1) Výsledky hospodářské činnosti družsWa za rok 20L6
2) Zprávu kontrolní komise SBD k činnostípředstavenstva

3)

4)
5)

a rnýsledkům hospodaření družstva za
rok 2016
Zprávu o stavu majetku družstva a rnýši pohledávek k 3L. t2. 2016 a způsobu jejich zajištění
Zprávu audítora o ověření řádné ročníúčetnízávěrky družstva sestavené k 31. 12. 2016
Zprávu mandátové komíse o usnášení schopnosti jednání shromáždění delegátů

II. Schvaluie (v předloženém znění):
1) Zprávu o činnosti představensWa SBD za rok2}L6
2) Rádnou roČníÚčetnízávěrku sestavenou k 31. 12. 2016 včetně výročnízprávy
3) Rozdělení hospodářského rnýsledku družstva - zisku za rok2016
4) Limit funkcionářských odměn orgánů družstva pro rok 2017

5) VnitrodruŽstevní směrnici ,,Zásady pro poskytování odměn funkcionářům orgánů Stavebního

bytového družstva Jindřichův Hradec"
7) Návrh auditorské společnosti pro ověření řádné účetnízávérky za r.2O16
Pravdova 1113, Jindřichův Hradec

-

Moore Stephens s.r.o.,

III. Ukládá:
1. Představenstvu SBD zaiistit:

tPaú s uvedením zde zejména:
ekonomických výsledků družsWa za rok 2016
a2) schváleného znění usnesení shromáždění delegátů
a3) vnitrodružstevnísměrnice uvedené v odst. 5), odd, IL
b) na weborných stránkách družstva umístit schválené znění vnitrodružstevní směrnice uvedené
v odst. 5), odd. II
- termín: do 10, 6.2017
c) předání k založenído sbírky listin obchodního rejstříku KS v Č, Budějovicích řádnou účetní
závěrku sestavenou k 31. 12. 2016 včetně výročnízprávy a zprávy auditora
- termín: do 30. 6. ZOL7
2. Kontrolníkomisi SBD zajistít:
Na příŠtímjednání shromáždění delegátů podat zprávu o výsledku kontrolní činnosti a plnění
navrhovaných opatření.
a) vydání Zpravodaje SBD J. Hradec

al)

{
RSDr. František Reisner

předseda představenstva SBD

Ing. Ka{el Kočí

m

ístopředseda přbdstavenstva SBD

