
Usnesení ze shromáždění delegátů SBD „Život“ Mariánské Lázn ě, konaného  
21. listopadu 2007 v 18.00 hodin v sále Střední hotelové školy  

v Mariánských Lázních. 
  
Z pozvaných 39 delegátů bylo přítomno 20 delegátů, což činí 51,28 %.   

 
Přijetí usnesení 

 
Usnesení ze shromáždění delegátů bylo přijato všemi přítomnými delegáty,tj.20 hlasy v následujícím znění :  

 
I . Schvaluje : 

 
1) Zprávu předsedy družstva o činnosti družstva od posledního shromáždění delegátů. Doslovné znění je přílohou zápisu 

SD uloženém na správě družstva. 
2) Zprávu vedoucí ekonomky družstva, jejíž doslovné znění je přílohou zápisu SD uloženém na správě družstva. 
3) Zprávu předsedy kontrolní komise, jejíž doslovné znění je přílohou zápisu SD uloženém na správě družstva. 
4) Roční účetní uzávěrku za rok 2006 bez výhrad. 
5) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006. 
6) Vrácení členství bývalým manželům Jungovým a tím vyhovět jejich odvolání proti usnesení č.81/06 - vyloučení 

z družstva.  
 
Hospodářský výsledek za rok 2006 po zdanění zisk Kč 899.103,97 
Z toho :  

stř. 12xxx – bytové hospodářství             - 0 - 
stř. 1770x – správa družstva     zisk Kč    165.558,48 
stř. 13003 – kabelová televize     zisk Kč    362.214,94 
stř. 187xx – pronájem – správa    zisk Kč         3.826,59 
stř. 18730 – pronájmy v obytných domech   zisk Kč   130.287,48 
stř. 19901 – úroky z termínových vkladů   zisk Kč   237.216,48 

 
Rozdělení hospodářského výsledku :  
- přiděl nedělitelného fondu     Kč   531.600,01 
- přiděl do dlouhodobé zálohy stř. BH (u pronájmů)    Kč   130.287,48   /* 
- příděl do dlouhodobé zálohy stř. BH (z úroků)   Kč   237.216,48   /** 
  (před převedením úroků na DZ jednotlivých středisek 
   bude  FÚ odvedena srážková daň 15 % = Kč  35.583,--) 
 
 
*/ Příděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH : 
 
  12531 – Česká 755    Kč  21.714,58 
  12532 – 17.listopadu 756    Kč  21.714,58 
  12533 – 17.listopadu 757    Kč  21.714,58 
  12534 – Česká 758    Kč  21.714,58 
  12535 – Česká 759    Kč  21.714,58 
  12536 – Česká 760    Kč  21.714,58 
 
**/ P říděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH – úroky po zdanění  
 
  úroky před zdaněním  celkem   Kč  237.216,48 
  srážková daň 15 %    Kč    35.583,-- 
  k rozdělení na jednotlivá střediska BH  Kč  201.633,48 
  (viz příloha) 
 
 

II . Pověřuje 
Představenstvo zpracováním a schvalováním nových směrnic družstva vycházejících z potřeb družstva. 
 

III . Ukládá  
Představenstvu projednat připomínky z tohoto shromáždění delegátů a o výsledku informovat dotčené osoby nejpozději do 
15.1.2008 
 
Návrhová komise :    předseda : pan Jiří Zídek    
             členové : pan Jaroslav Petrák 

pan Václav Harmáček 
  


