
POZVÁNKA 

na shromáždění delegátů 

ZELENÉ HORY, stavebního bytového družstva, 
se sídlem:  Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00050784, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXIV, vložka 464 

 

termín konání:               ve čtvrtek 26.5.2016 v 15:30 hodin                                                                         

místo:          školní jídelna 5. Základní školy 

            Palachova 2189/35  

                                         Žďár nad Sázavou 6 
 

PROGRAM: 

1. Zahájení, informace o počtu přítomných, schválení programu 
2. Jmenování předsedajícího, jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů 

zápisu 
3. Volba mandátové, návrhové komise 
4. Zpráva představenstva družstva 
5. Zpráva kontrolní komise družstva 
6. Zpráva mandátové komise 
7. Projednání a schválení změny stanov 
8. Projednání a schválení změn jednacího řádu družstva 
9. Projednání a schválení změn volebního řádu družstva 
10. Volba volební komise pro volby představenstva a kontrolní komise na 

podzim 2016 
11. Schválení roční uzávěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku 

družstva 
12. Schválení změny správního příspěvku na činnost družstva a odměny 

družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku, změna 
směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 

13. Projednání odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva 
14. Diskuse 
15. Usnesení 
16. Závěr 

Upozornění: 

- žádáme delegáty, aby u prezence předložili doklad ověřující jejich totožnost a delegační 

lístek!  

 



Účast všech delegátů na shromáždění delegátů je nezbytně nutná, 
neboť bude projednávána a schvalována mimo jiné:  

- změna jednacího a volebního řádu družstva, které jsou přílohou 
této pozvánky,  

a dále  

- změna stanov družstva v návaznosti na novou právní úpravu 
danou zejm. z.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a z.č. 90/2012 
Sb., zákonem o obchodních korporacích, na jejich právní výklady a 
řešení otázky zastupování za družstvo; o tomto bodu programu 
bude pořizován notářský zápis!  

V případě, že se delegát nemůže shromáždění delegátů účastnit, 
nechť řádně a včas předá pozvánku spolu s podklady pro jeho konání 
zvolenému náhradníku delegáta a současně tuto skutečnost oznámí 
družstvu.  

Delegát, příp. zvolený náhradník delegáta, jsou povinni při prezenci 

předložit doklad jejich totožnosti a delegační lístek. 

Podklady pro konání shromáždění delegátů, zejm. tato pozvánka 
včetně návrhu změny jednacího a volebního řádu a stanov družstva 
jsou k dispozici u delegáta a v sídle družstva na informační desce, 
rovněž jsou zveřejněny na internetových stránkách družstva 
www.sbdzh.cz. 

Představenstvo bytového družstva ZELENÁ HORA, stavebního 
bytového družstva, se sídlem Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 
1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00050784, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu DrXXXIV, 
vložce 464, navrhuje shromáždění delegátů svolaného na den 
26.5.2016, aby přijalo tento návrh usnesení, kterým rozhodne v 
bodu 7. programu takto:  

a/ shromáždění delegátů schvaluje přijetí nového úplného znění 
stanov, které nabývají účinnosti dne 1.11.2016 a které zcela 
nahrazují stávající znění stanov ve znění ze dne 21.11.2013 účinném 
od 1.1.2014 , a to tohoto nového znění: 



 

 

Ve Žďáru nad Sázavou dne  9.5.2016 

 

Za ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo: 

 

 

 

 

-----------------------------------------------          -------------------------------------------------- 

             Ing. Zdeněk Štursa                                                  Josef Mrkos 

        předseda představenstva                                                  místopředseda představenstva 

 


