Stavební bytové družstvo občanů
v Jičíně
V Jičíně dne 1.6.2022

Věc: Informace pro samosprávy a členy SBDO Jičín
Podle platných stanov SBDO Jičín svolalo představenstvo družstva výroční shromáždění delegátů, které se
konalo dne 31. května 2022.
Na toto shromáždění bylo pozváno 135 delegátů s hlasem rozhodujícím. Jednání se zúčastnilo 120 delegátů,
t.j. 88,8 %. V návaznosti na bod B/1 schváleného usnesení informujeme tímto samosprávy družstva a členskou
základnu o výsledcích z tohoto jednání.
•

Na základě přednesených zpráv představenstva, ředitele a kontrolní komise schválilo shromáždění delegátů řádnou
účetní závěrku družstva k 31.12.2021.

•

Hospodaření družstva za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 621 509,79 Kč. Na tomto hospodářském výsledku se
podílely samosprávy ziskem ve výši 585 070,30 Kč a 36 439,49 Kč je zisk z činností ostatních hospodářských
středisek družstva.

•

Shromáždění delegátů schválilo návrh představenstva na rozdělení docíleného přebytku s tím, že o použití zisku
z hospodaření jednotlivých samospráv si rozhodly členské schůze samospráv a zisk z činnosti ostatních
hospodářských středisek družstva bude rozdělen takto:
- částka
585 070,30 Kč bude přidělena do statutárního fondu samospráv
36 439,49 Kč bude přidělena do nedělitelného fondu družstva
- částka

•

Shromáždění delegátů schválilo i hospodářsko-finanční plán družstva na rok 2022.

•

Ve zprávě předsedy představenstva byla podána zpráva o činnosti družstva od posledního VSD.

•

Ve zprávě ředitele družstva byla podána zpráva o činnosti družstva v roce 2021. Další informace se týkaly správy
bytového fondu, záchovné péče domovního a bytového fondu.

•

Ve zprávě předsedy kontrolní komise byla podána zpráva o činnosti kontrolní komise za období od posledního
shromáždění delegátů a o výsledcích provedených kontrol. Při kontrole účetní závěrky za rok 2021 nebyly zjištěny
žádné nedostatky a kontrolní komise navrhla akceptovat výsledky hospodaření SBDO v Jičíně bez výhrad.

•

Shromáždění delegátů projednalo a schválilo novelu stanov SBDO Jičín. Novela stanov nabývá účinnosti dnem
schválení tj. 31.5.2022.

•

Shromáždění delegátů projednalo a schválilo novelu domovního řádu SBDO Jičín. Novela domovního řádu nabývá
účinnosti dnem schválení tj. 31.5.2022.

•

Shromáždění delegátů projednalo a schválilo poskytnutí přechodné finanční výpomoci samosprávě HS 421 na
revitalizaci domu ve výši 1 170 tis. Kč.

•

Závěry z jednání byly zahrnuty do přijatého usnesení ze shromáždění delegátů.

Představenstvo SBDO Jičín

