Usnesení ze shromáždění delegátů SBD „Život“ Mariánské Lázně, konaného
26. května 2009 v 18.00 hodin v sále Střední hotelové školy
v Mariánských Lázních.
Z pozvaných 38 delegátů bylo přítomno 29 delegátů, což činí 76,31 %.
Přijetí usnesení
Usnesení ze shromáždění delegátů bylo přijato všemi přítomnými delegáty,tj.29 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 2008 bez výhrad.
5) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008.
6) Zkrácení funkčního období současného představenstva na 4 roky a provedení nové volby představenstva již se
standardním 5-tiletým funkčním obdobím .
7) Vznik firmy Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o. za podmínek uvedených ve společenské smlouvě:
a) podíl vkládaného nemovitého majetku družstva (kabelů a rozvodů) bude ve výši 52 % - celkové hodnoty
vkládané všemi společníky do vzniklé firmy dle odhadu znalců
b) podíl vkládaných finančních prostředků družstva bude ve výši 52 % z celkově vložených financí všech
společníků
c) hlasovací právo družstva v takto vzniklé firmě bude činit 52 %

Hospodářský výsledek za rok 2008 po zdanění zisk Kč 981.685,81
Z toho :
stř. 12xxx – bytové hospodářství
stř. 1770x – správa družstva
stř. 13003 – kabelová televize
stř. 187xx – pronájem – správa
stř. 18730 – pronájmy v obytných domech
stř. 19901 – úroky z termínových vkladů

ztráta Kč
zisk Kč
zisk Kč
zisk Kč
zisk Kč

-096.672,33
433.761,86
15.461,44
141.662,61
487.472,23

Rozdělení hospodářského výsledku :
- přiděl nedělitelného fondu
- přiděl do dlouhodobé zálohy stř. BH (u pronájmů)
- příděl do dlouhodobé zálohy stř. BH (z úroků)
(před převedením úroků na DZ jednotlivých středisek
bude FÚ odvedena srážková daň 15 % = Kč 73.121,--)

Kč 352.550,97
Kč 141.662,61 /*
Kč 487.472,23 /**

*/ Příděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH :
12531 – Česká 755
12532 – 17.listopadu 756
12533 – 17.listopadu 757
12534 – Česká 758
12535 – Česká 759
12536 – Česká 760

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5.615,52
13.558,16
62.205,25
2.935,57
20.638,64
36.709,47

**/ Příděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH – úroky po zdanění
úroky před zdaněním
celkem
srážková daň 15 %
k rozdělení na jednotlivá střediska BH
(viz příloha)

Kč 487.472,23
Kč 73.121,-Kč 414.351,23

II. Bere na vědomí
Volbu členů představenstva :
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Jaroslav Andrle nar. 20.1.1952, Ing. Jan Bátovský nar. 25.8.1942, Ivan Coufalík nar. 26.6.1951, Ladislav David nar. 8.3.1935,
Aleš Hladík nar. 31.12.1976, Ludmila Joklová nar.17.8.1945, Božena Ema Krejčiříková nar. 23.9.1954, Zdeňka Pazourková
nar. 27.1.1952, Jaroslav Petrák nar. 26.6.1939, 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, Dětřich Cuchal nar. 29.1.1936, Jan Tyl nar. 25.3.1931, Ing. Helena Vydrová 8.4.1946, Dáša
Janovská 24.4.1960
III . Pověřuje
Představenstvo zpracováním a schvalováním nových směrnic družstva vycházejících z potřeb družstva.
Představenstvo provedením veškerých právních kroků spojených se vznikem firmy Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o. a
převodem kabelové televize z majetku Stavebního bytového družstva Život Mariánské Lázně do firmy Kabelová televize
Mariánské Lázně s.r.o. dle usnesení čl. I., odst. 7,pís.a).
Představenstvo schválením výše finančních prostředků a jejich převodu do firmy Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o. dle
usnesení čl. I., odst. 7,pís.b).
IV . Ukládá
Předsedovi družstva zajistit zápis nových členů představenstva do obchodního rejstříku.
Představenstvu projednat připomínky z tohoto shromáždění delegátů a o výsledku informovat dotčené osoby nejpozději do
15.7.2009
Návrhová komise :

předseda :
členové :

pan Jiří Zídek
pan Josef Vohlídal
paní Jaroslava Kováříková
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