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U s n e s e n í  z e  s h r o m á ž d ě n í  d e l e g á t ů  k o n a n é h o  d n e  2 9 .  k v ě t n a  2 0 1 9  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Shromáždění delegátů SBD “Život“ Mariánské Lázně 
 

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 2018 bez výhrad. 
5) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018. 
6) Celkovou částku na funkcionářské odměny ve výši 158.000,- Kč pro rok 2019/2020. Přičemž 132.000,- Kč je vyčleněno 

na odměny členům představenstva a 26.000,- Kč na odměny členů kontrolní komise.    
7) Nové členy představenstva a kontrolní komise jmenovitě dle čl. II počínaje dnem 25.11.2019, kdy končí stávající 

pětileté funkční období současným členům představenstva.  
8) Roční členský příspěvek ve výši 300,- Kč pro nebydlící členy a členy, kteří již mají byt/garáž převeden do osobního 

vlastnictví.     
 

Hospodářský výsledek za rok 2018 po zdanění = ZISK Kč 498.289,16     
 
Z toho: stř. 1770x – správa družstva    zisk    Kč         74.605,01 
 stř. 18720 – pronájmy nebytových prostor   zisk    Kč         108.045,00  
 stř. 18730 – pronájmy v obytných domech  zisk    Kč           48.436,33  
 stř.  19901 – úroky z termínovaných vkladů        zisk    Kč         267.202,82 
 
Rozdělení hospodářského výsledku: 
 - příděl nedělitelnému fondu     Kč  182.650,01            
 - příděl do dlouhodobé zálohy stř.BH (u pronájmů)             Kč    48.436,33   */ 
 - příděl nedělitelnému fondu ze střediska 19901 - úroky Kč  267.202,82  
 
*/Příděl ze zisku  do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH: 
   12532 – 17.listopadu 756   Kč        7.172,40            
                                    12535 – 17.listopadu 757   Kč      27.703,02 
   12536 – Česká 759   Kč      13.560,91 
   
 

II. Bere na vědomí 
 
Volbu členů představenstva :  
Jaroslav Andrle nar. 20.1.1952, Ing. Jan Bátovský nar. 25.8.1942, Ivan Coufalík nar. 26.6.1951, Ing. Jiří Malý nar. 22.1.1955, Aleš 
Hladík nar. 31.12.1976, Ing. Radka Kadlecová nar.6.6.1977, Božena Ema Krejčiříková nar. 23.9.1954, Zdeňka Pazourková nar. 
27.1.1952, Václav Prokop nar. 24.3.1953, Miroslav Vrba nar. 1.3.1946, Jiří Zídek nar. 13.2.1945 
 
Volbu členů kontrolní komise: 
Marcela Nejedlá nar. 11.6.1950, Ivan Janovský nar. 1.11.1949, Andrea Lukšová 13.11.1982  

 
III . Pověřuje 

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

IV . Ukládá 
 
Předsedovi družstva zajistit zápis nových členů představenstva a kontrolní komise do obchodního rejstříku. 
 
Představenstvu podepsat smlouvy o výkonu funkce s novými členy představenstva a kontrolní komise. 
 
Představenstvu projednat připomínky z tohoto shromáždění delegátů a o výsledku informovat dotčené osoby nejpozději do 
30.6.2019 
 

V Mariánských Lázních dne 29.5.2019 


