USNESENÍ
XXVI. Shromáždění delegátů Bytového družstva občanů Máj, konaného
dne 30.06.2014 v restauraci “ MÁJ “ v Novém Jičíně
Na podkladě přednesených zpráv, předložených materiálů a rozpravě k nim shromáždění delegátů :
I. s c h v a l u j e
1.

Zprávu o činnosti družstva za období od XXV. SD do 30.06.2014,

2.

Zprávu o hospodaření družstva,řádnou účetní závěrku a řádnou inventarizaci hospodářských
prostředků za rok 2013,

3.

Rozdělení zisku střediska bytového hospodářství ve výši
 Dlouhodobá záloha na opravy a dodat.investice ( 70 % )
 Středisko ostatního hospodářství
( 30 % )

363.439,- Kč
254.408,- Kč
109.031,- Kč

4. Rozdělení zisku střediska ostatního hospodářství







Zisk střediska ostat. hospodářství
Příděl 30 % ze střediska bytového hospodářství
Zisk střediska ostatního hospodářství celkem
Statutární fond bytového hospodářství
( 25 % )
Sociální fond
( 25 % )
Fond odměn
( 50 % )

209.581,- Kč
109.031,-Kč
318.612,- Kč
79.653,- Kč
79.653,- Kč
159.306,- Kč

5. Finanční plán střediska ostatního hospodářství na rok 2014,
6. Postup představenstva v záležitosti převodu bytů do osobního vlastnictví a převodu zastavěných
pozemků pod našimi domy a garážemi vlastníkům bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu,
7. - Uzavření dodatků k úvěrovým smlouvám s Raiffesen stavební spořitelnou.s.,
- Uzavření dodatků ke smlouvám o stavební spoření, které byly vázány k již splaceným překlenovacím
úvěrům,
8. Převody b.j. do osobního vlastnictví :
Jméno a příjmení
Žilinčíková Daniela a Žilinčík Jan
Kosková Dana

Adresa
Nový Jičín, Poděbradova 6
Nový Jičín, Poděbradova 8

Bytová jednot.
7/19
1/27

II. bere na vědomí
1 . prohlášení o odstoupení z funkce člena představenstva p. Jiřího Drlíka , nar. 28.03.1981, bytem Nový Jičín,
Budovatelů 1
2. prohlášení o odstoupení z funkce člena kontrolní komise Mgr. Otakara Hellebranda , nar. 06.08.1944,
bytem Nový Jičín, Budovatelů 1
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III. u k l á d á
a) představenstvu
1. Zajistit udržitelnost dotačních titulů akce IPRM Regenerace bytového fondu BDO Máj,
3 . Uspořádat seminář k novelizovaným stanovám a dalším vnitrodružstevním předpisům,
4. Zpracovat náměty a připomínky vznesené na schůzích samospráv a na XXVI. shromáždění delegátů ,
b) samosprávám
1. Aktivně se podílet na činnosti družstva,
2. Zveřejňovat a projednávat na členských schůzích samospráv hodnověrné materiály,
3. Zajistit dodržování domovního řádu v domech v působnosti samosprávy a informovat představenstvo o
jeho porušování,
4. Aktivně působit proti nepovoleným stavebním úpravám bytových jednotek,
c) delegátům XXVI. SD
1. Informovat členy samospráv o jednání a závěrech přijatých na XXVI. Shromáždění delegátů

Hlasování o přijetí usnesení :
Pozváno 46 delegátů z hlasem rozhodujícím, přítomno 38 delegátů s hlasem rozhodujícím, t.j. 82,61 %
Pro přijetí usnesení 38 hlasů, proti 0, zdržel se hlasování 0. Usnesení bylo přijato jednohlasně.

Za správnost a úplnost :
Předseda návrhové komise :

Ing. Jiří Kureš

Člen návrhové komise

Ing. Pavel Pustějovský

Člen návrhové komise

:
:

Ing. Ladislav Farda
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