UsNEsENÍ
ze schŮze shromážděnídelegátů Stavebního bytového družsfua Jindřichův Hradec
se sídlem Na Piketě 535, Jindřichův Hradec lll, lČ00o 38 30O
konané dne 27. května 2O20 od í7,00 hodin v administrativní budově SBD

Po projednání programu schůze shromáždění delegátů, ktený byl uveden na pozvánce ze dne
23.04.2020, shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Jindřichův Hradec přijímá
usnesení:
l, Bere se souhlasem na vědomí:
1) zprávu mandátové komise o usnášení schopnosti schůze shromáždění delegátů,
2) zprávu představenstva družstva o činnostiv průběhu roku 2a19,
3) zprávu o činnosti kontrolní komise družstva v průběhu roku 2019.

ll. schvaluie písemnémateriálv zaslané deleoátům s pozvánkou a to:
1) zprávu nezávislého auditora k výročníúčetnízávérce k 31 ,12.2a19, výkaz zisku a
ztráty, rozvahu, výročnízprávu o hospodaření SBD za rok 2019,
2) rozdělenízisku z roku 2019,
3) Jednací řád Stavebního bytového družstva Jindřichův Hradec,
4) Volebnířád pro volební období raku2021 až2a26, věetně rozložení výborů územní
samosprávy pro volební období roku 2a21 až 2026,
5) návrh limitu funkcionářských odměn členůmpředstavenstva, kontrolníkomise
a předsedům výborů územníchsamospráv družstva pro rok 2020.

lll. Ukládá:
1. Představenstvu SBD:
a) vloŽit do veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích do
05.06.2020 zprávu nezávislého auditora k výročníúčetnízávěrce k31,12,2a19, výkaz
zisku a ztráty, rozvahu, výročnízprávu o hospodaření SBD za rok2}1g,
b) vloŽit do webových stránek družstva do 05.06.2O2O zprávu nezávislého auditora
kvýroČníÚČetnízávěrcek31,12.2a19,výkazziskua áráty, rozvahu,výročnízprávu
o hospodaření SBD za rok2Q19,
c) vloŽit do webových stránek družstva do 05.06.2020 Jednací řád Stavebního bytového
družstva J indřichův Hradec,
d) vloŽit do webových stránek družstva do 05,06.2020 Volební řád pro voíebníobdobí
roku2021 aŽ2026, včetně rozložení výborů územnísamosprávy pro volebníobdobí
roku2021 až2026.
!V. ShromáŽdění delegátů doporučuje předsedům výborů územních samospráv:
na schŮzi výboru Územní samosprávy informovat zástupce bytových domů o výsledcích

jednání shromáždění delegátů.

V. Usnesení bylo/nebylo přijato kvalifikovanou většinou přítomných delegátů.
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