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Zbývající písemné materiály obdržíte na jednání SD.  
Jste všichni zváni, p řij ďte v čas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo 

Stavebního bytového družstva 

Olomouc, 

U Kovárny 540/44, Olomouc 10 

 
svolává 

 
řádné Shromážd ění delegát ů 

 

v souladu se Stanovami SBD Olomouc, 

čl. 75, které se koná v pond ělí 

 

6. prosince 2010 v 17:00 hod. 

v Regionálním centru Olomouc (RCO), 

sál CENTAURUS (1. poschodí), 

Jeremenkova 40B, Olomouc. 

 

Předpokládaná doba trvání 

Shromážd ění delegát ů je do 19:30 

hodin. 

 

V Olomouci, dne 22.listopadu 2010 

 

 

Ing. Antonín Kyjovský 

předseda p ředstavenstva 

 

 

PhDr. František Fiala 

místop ředseda p ředstavenstva 

POŘAD JEDNÁNÍ:  

 

1.  Zahájení 
 

2.  Jmenování skrutátorek 
 

3.  Schválení jednacího řádu pro SD a 
pořadu jednání (písemn ě) 
 

4.  Volba pracovního p ředsednictva a 
řídícího člena SD 
 

5.  Volba pracovních komisí 
 

6.  Jmenování zapisovatele SD a 
schválení dvou ov ěřovatel ů zápisu 
 

7.  Kontrola pln ění usnesení SD, které 
se konalo dne 7.12.2009 (písemn ě) 
 

8.  Zpráva o činnosti p ředstavenstva 
od posledního Shromážd ění delegát ů 
(písemn ě) 
 

9.  Zpráva o činnosti kontrolní komise 
od posledního Shromážd ění delegát ů 
(písemn ě) 
 

10.  Schválení Výro ční zprávy a Řádné 
účetní záv ěrky za rok 2009 
 

11.  Schválení rozd ělení zisku za rok 
2009 (písemn ě) 
 

12.  Schválení odm ěn pro p ředstavenstvo 
a kontrolní komisi za rok 2010 
 

13.  Schválení úv ěr ů poskytnutých za 
rok 2009 pro SBD (písemn ě) 
 

14.  Schválení souhrnného usnesení SD 
 

15.  Závěr 
 

 

Organiza ční záležitosti: 

Rozhodným dnem k ú časti na 
Shromážd ění delegát ů je 

6. prosinec 2010. Tohoto Shromážd ění 
delegát ů se mohou zú častnit pouze 
zvolení delegáti nebo náhradníci, 
kte ří jsou členy SBD Olomouc a 
obdrželi pozvánku.  

 
Registrace delegát ů bude 
probíhat dne 6.12.2010 od 16:30 

do 17:00 hodin v míst ě konání SD. P ři 
registraci musí prokázat delegát 
svoji totožnost platnou pozvánkou 
k ú časti na SD. Ú čast je 
nezastupitelná. 

 
Zjistí-li mandátová komise p ři 
zahájení SD nebo i v pr ůběhu 

jednání SD, že není p řítomna 
nadpolovi ční v ětšina zvolených 
delegát ů, svolá p ředstavenstvo SBD 
Olomouc náhradní Shromážd ění delegát ů 
v souladu s čl. 76 Stanov SBD 
Olomouc. 

 
Diskusní p řísp ěvky k jednotlivým 
bodům musí být sepsány písemn ě a 

předloženy skrutátorkám ihned po 
zahájením jednání SD. 

 
Diskusní p řísp ěvky týkající se 
běžného provozu SBD nebo 

stížností uživatel ů byt ů nebudou 
projednávány na tomto SD a bude na n ě 
odpov ězeno písemn ě, nebo ť nemohou být 
připraveny podklady ke všem 
eventualitám.  

 
Diskusní p řísp ěvky týkající se 
přednesených zpráv o činnosti 

představenstva a kontrolní komise 
rovn ěž p ředejte skrutátorkám na 
diskusním lístku. Pracovní 
předsednictvo rozhodne o projednání 
takovéhoto diskusního p řísp ěvku. 
 
Pozvánka je ur čena pro delegáta:  

za samosprávu:  

 

 

 

 

 

 


