
Stavebně bytové družstvo Mladá Vožice 

 
 

  Usnesení z náhradní výroční členské schůze Stavebně bytového družstva Mladá Vožice, se 

sídlem Mladá Vožice,Žižkovo náměstí 80,okres Tábor,konané ve čtvrtek dne 17.května 2018 

od 19,00 hodin v zasedací síni Městského úřadu v Mladé Vožici. 

 

 

 

 

Náhradní výroční členská schůze projednala jednotlivé body programu  

  a přijala hlasováním toto  usnesení: 
 

 
1. bere na vědomí: 

 

1.1.zprávu orgánů Stavebně bytového družstva za rok 2017 přednesenou předsedou 

družstva Josefem Filipem. 

 

1.2.opětovnou informaci představenstva družstva o tom,že měsíční platby členů družstva 

musí být bezpodmínečně směrovány  na příslušné bankovní účty z důvodu identifikace 

plateb-přičemž nesprávně směrované platby budou systémem nadále vyhodnocovány jako 

přeplatek nebo nedoplatek včetně příslušných sankcí s  tím spojených. 

 

  1.3.informace představenstva družstva k běžné činnosti družstva a činnosti týkající se 
financování družstva,zejména způsobu splácení hypotečního úvěru  na léta 2015/2020 - 

výše částek se dle předpokladů do konce splácení již nebude měnit, výši splátek na správu 

a provoz družstva stanoví představenstvo družstva jako doporučující pro každý jednotlivý 

rok. 
 
1.4.opětovnou informaci představenstva družstva, že jedno promile sankce účtované za 

předchozí rok ( v roce 2018 za rok 2016) v praxi zmírňuje na běžnou sankci 25% za 

předchozí rok tj. v roce 2018 za rok 2016 ,respektive ve výjimečných případech na 

základě žádosti a sepsání následné dohody po odsouhlasení obou stran na 5%.    

 

 

 

2.   schvaluje: 

 

2.1.účetní závěrku za rok 2017 – aktiva celkem: 71.483,-tis.Kč,pasiva celkem: 71.483,- 

tis.Kč,základní kapitál 66.599,- tis.Kč, hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 

153.410,-Kč je převeden pro hospodaření roku 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



3. ukládá: 

 

      3.1.představenstvu družstva zajistit provedení výměny vodoměrů v domech čp.638 a 

639. Odečty vodoměrů provádět pravidelně první úterý po patnáctém prosinci, dále v 

mimořádných neohlášených termínech. Členové družstva jsou povinni umožnit odečitatelům 

přístup k vodoměrům. Mimořádnou kontrolu provádějí vždy osoby  pověřené 

představenstvem družstva. 

    

   3.2.představenstvu SBD i každému jednotlivci – členovi družstva dodržovat vnitřní zásady 

ochrany osobních údajů v družstvu, tj. ochraňovat všechna data tohoto chrakteru a nesdílet je 

s mimodružstevním prostředím. Zpracováváním nezbytných osobních údajů pověřuje 

představenstvo družstva. 

 

   3.3.představenstvu družstva zajistit ve vyúčtování spotřebu plynu celkem za dům 

 

     3.4.představenstvu družstva zajistit plnění tohoto usnesení ve své každodenní činnosti. 
 

                                                                                                         

4. pověřuje: 

 

domovní důvěrníky nadále svolávat ve spolupráci s představenstvem družstva dílčí 

členské schůze  za účelem řešení jakékoliv důležité aktuální situace v družstvu a běžných 

činností týkající se záležitostí jednotlivých domů.   

 

 

 

Jiří Vrtiška v.r.      Josef  Filip v.r. 

Místopředseda SBD     Předseda  SBD 

 

 

  

 
 


