
Zápisze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Jeseník,

konaného dne 5.2.2018 v budově SBD Jeseník, ul. 28.října 891, Jeseník

Pro8ram shromáždění delegátů

L' Zahájení, volba komisí, informace
2' odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučeníčlena Jany Kuczerské
3. odvolání členů představenstva
4. odvolání členů kontrolní komise

a dále v případě, že budou někteří z členů odvoláni
5. Představení kandidátů do představenstva
6. Představení kandidátů do kontrolníŘ-omise
7. Volba nových členů představenstva
8. Volba nových členů kontrolníkomise
9. Zpráva mandátové komise

1'o ' Zpráva volebníkomise
LL. Diskuse
12. Usnesen í, závěr

1. Zahájení

Předseda představenstva Lubomír Malý přivítal delegáty. Sdělení mandátové komise: Komise
konstatuje, že je dnešníschůzi přítomno 21 delegátů, to je z ceIkového počtu 23 delegátů 91%
přítomných.. Shromáždění delegátů je schopno jednat a usnášet se.

ShromážděnídeIegátů odsouhlasilo J1 hlasy přítomnost hostů JUDr. Nešpora a Mgr. Raifa,
kteří dohlíželi na regulérnost voleb.

Předseda představenstva Lubomír Ma|ý seznámil přítomné s programem shromáždění
delegátů. Program shromážděnídelegátů by| schválen všemi 21 hlasy.

Volba komisí

Komise mandátová, navržení: Andrea Robotková, Ludmila Hutníková, Stanislav Janík

Schváleno 21 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Komise návrhová, navrženi:Alice Labounková, Jaromír Byrtus, Stanislava Patáková

Schváleno 21 hlasy, proti 0, zdržel se 0

Komise volební, navrženi: Milena Žingorová, František Šimko, Zdeněk Hanák

Schváleno 21 hlasy,0 proti, zdržel se O

ověřovatelé zápisu, navrženi: Mgr. Alena Trunečková , Květoslava Rašová
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Schváleno 21 hlasy,0 proti, zdržel se 0

Zapisovatelem v souladu s jednacím řádem byl jmenován Lubomír Malý

lnformace

1. L. Malý informoval přítomné o způsobu vedeníschůze a upozornil na možnost předčasného

ukončeníshromáždění delegátů, pokud dojde k verbálnímu napadáníhovořících apod.

2. Členové představenstva a kontrolní komise podali informace k námitkám delegátů vzneseným na

sh rom ážd ění delegátťl 7 .I2.2oI7

2. odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení člena Jany Kuczerské, bytem

... 
Bernartice 350

Paní Kuczerská uhradila část dluhu ve výši 27000 Kč, zbývá uhradit 11002 Kč.

Hlasování: pro 5, proti 10, zdrželi se 6

Sh romážděn í delegátů nevyhovělo odvoláníJany Kuczerské proti rozhodnutí představenstva o jejím

vyloučení.

Body programu

4. odvolání členů kontrolní komise
5. Představení kandidátů do představenstva
6 Představení kandidátů do kontrolní komise
7. Volba nových členů představenstva
8. Volba nových členů kontrolní komise
9. Zpráva mandátové komise

10. Zpráva volební komise

Viz samostatná zpráva volebnía mandátové komise.

tL. Záuér

uverovarere zaprsu.
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zvolení členové představenstva a kontrolní komise odebraIi na ustavující

bylo ukončeno ve 20:26 hodin.
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Po skončení voleb se

sch ůzky.

Shromážděnídelegátů

V J esen íku 5.2'2ot8
Za psal: Lubomír Malý

ověřovatelé zápisu:
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KVětoslava RašoVá


