________________________________________________________________________________________________________________________

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 25. listopadu 2014
___________________________________________________________________________________________________________________________

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 2013 bez výhrad.
5) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013.
6) Celkovou částku na funkcionářské odměny ve výši 158.000,- Kč pro rok 2015. 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.
8) Odkoupení 12 % podílu ve firmě Kabelová televize Mariánské Lázně s.r.o od spoluvlastníka, kterým je firma
BYTOV s.r.o., kdy cena za odkup nepřevýší částku 700.000,- Kč.
Hospodářský výsledek za rok 2013 po zdanění = ZISK Kč 442.592,87
Z toho: stř. 12xxx – bytové hospodářství
stř. 1770x – správa družstva
stř. 187XX – pronájem- správa
stř. 18730 – pronájmy v obytných domech
stř. 19901 – úroky z termínovaných vkladů
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Rozdělení hospodářského výsledku:
- příděl nedělitelnému fondu
- příděl 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 26.387,-- )
*/Příděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH:
12531 – Česká 755
12532 – 17.listopadu 756
12535 – Česká 759
12536 – Česká 760

-0102.427,88
123.090,00
41.165,23
175.909,76

Kč 225.517,88
Kč 41.165,23 */
Kč 175.909,76 **/

Kč 2.022,56
Kč 4.559,40
Kč 8.743,33
Kč 25.839,94

**/Příděl ze zisku do dlouhodobé zálohy jednotlivým střediskům BH – úroky po zdanění
úroky před zdaněním celkem
Kč 175.909,76
srážková daň 15%
Kč 26.387,-k rozdělení na jednotlivá střediska BH
Kč 149.522,76
(viz příloha)

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 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, Ing. Helena Vydrová 8.4.1946
a náhradník : Jan Tyl nar. 25.3.1931

III . Pověřuje
Představenstvo zpracováním a schvalováním nových směrnic družstva vycházejících z potřeb družstva.
Představenstvo provedením veškerých právních kroků spojených se odkupem 12 % podílu ve firmě Kabelová
televize Mariánské Lázně s.r.o. od spoluvlastníka, kterým je firma BYTOV s.r.o. .

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 15.1.2015
_________________________________________________________________________________________________________________________

V Mariánských Lázních dne 25.11.2014

