
 
 
 

USNESENÍ 
 

ze zasedání Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, U Kovárny 44 
konaného dne 3.prosince 2007 v 17:00 hodin 

v Regionálním centrumu Olomouc, sál CENTAURUS, Jeremenkova 42, Olomouc. 
________________________________________________________________________________ 

   
Shromáždění delegátů  
 

 
 
 
 

I. SCHVALUJE 
 
1.    Jmenování skrutátorek 
2.    Schválení jednacího řádu a pořad jednání shromáždění delegátů 
3.    Volbu pracovního předsednictva a řídícího člena shromáždění delegátů 
4.    Volbu pracovních komisí 
5.    Jmenování zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 
6.    Volební komisi pro volby do představenstva v roce 2008  
7.    Volbu nového člena představenstva 
8.    Kontrolu plnění usnesení ze zasedání Shromáždění delegátů dne 4.12.2006 
9.    Volební řád pro volby do kontrolní komise v roce 2006 
10   Zprávu o činnosti představenstva od posledního shromáždění delegátů 
11.  Zprávu o činnosti kontrolní komise od posledního shromáždění delegátů 
12.  Výroční zprávu SBD a Řádnou účetní závěrku za rok 2006 
13.  Rozdělení zisku SBD za rok 2006 
14.  Odměny pro představenstvo a kontrolní komisi za rok 2006 
15.  Vybudování výtahu u budovy SBD  
18.  Souhrnné usnesení shromáždění delegátů 
 

 
 

II. UKLÁDÁ 
 

A.  PŘEDSTAVENSTVU SBD: 
  
1. Zajistit veškeré právní úkony v souvislosti s konáním dnešního shromáždění delegátů. 
2. Pokračovat v převádění bytů do vlastnictví v souladu se zákonem 72/1994 Sb. v platném znění. 
3. Nadále usilovat o získání dotací od státu na akce sledující úsporu tepla nebo revitalizaci 
    obytných domů obecně. 
4. Prohlubovat informovanost zástupců jednotlivých domů ( v majetku SBD i ve správě SVJ) 
    cestou odborných školení na seminářích SBD. 
5. Spolupracovat s volební komisí na přípravě voleb do představenstva SBD v roce 2008. 
6. Soustavně se zabývat technickým stavem výtahů v obytných domech a hledat řešení ke  
    zlepšení. 
 
 
 
 
 



 
 
 
B.  KONTROLNÍ KOMISI: 
1.  Nadále prohlubovat činnost kontrolní komise v oblasti ekonomiky SBD. 
2.  Vyhodnocovat došlé stížnosti od členů i vlastníků bytů a včas odpovídat na doručené stížnosti. 
3.  Vyhodnocovat použití prostředků výpočetní techniky SBD. 
4.  Kontrolovat čerpání finančních prostředků na jednotlivé investiční akce. 
5.  Projednávat oprávněnost vymáhání poplatků z prodlení od dlužníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Jan Jílek   
                                                         předseda návrhové komise 
 
 
 
V Olomouci 3. prosince 2007 
 
 
 
 


