
NÁVRH 
 

konečného usnesení ze shromáždění delegátů ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, se sídlem: 
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00050784, konaného dne 
16. června 2022 
 
 

I. Shromáždění delegátů bere na vědomí: 
 

a) Zprávu předsedy představenstva o činnosti představenstva v období od shromáždění delegátů 
konaného dne 15.6.2021 
 

b) Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2021 
 
c) Informaci o plnění Hlavních úkolů volebního období 2017 – 2021 

 
d) Projednání a schválení změny stanov družstva přijetím Dodatku č. 1 v rámci bodu 7) programu  

 
e) Projednání a schválení Hlavních úkolů volebního období 2022 – 2026 v rámci bodu 9) programu  

 
 

 
II. Shromáždění delegátů schvaluje: 

 
a) Roční účetní závěrku družstva k 31.12.2021 dle předložené písemné výroční zprávy 

o hospodaření v roce 2021, která je přílohou zápisu z tohoto shromáždění delegátů 
 

b) Výplatu odměn funkcionářům družstva na rok 2022 v celkové výši  tis. 546.800 Kč v členění: 

       Odměna předsedy představenstva  …………………………………………………     204.300,00 Kč 
       Odměny členů představenstva  …………………….…………………………………     212.000,00 Kč 

Odměny členům kontrolní komise  ……………….....................................       76.600,00 Kč 
Odměny členům poradních orgánů představenstva  …………...............       53.900,00 Kč, 
 

s tím, že rozdělení a výplata odměn členům jednotlivých orgánů bude provedena v souladu 
se Směrnicí č. 113/2014 - Poskytování odměn funkcionářům ZELENÁ HORA, stavebního 
bytového družstva 
 

c) Rozdělení nerozděleného zisku z minulých let a zisku vytvořeného za rok 2021: 

Nerozdělený zisk k 31. 12. 2021 činí částku  …………………………………….    342.363,04 Kč 
Hospodářský výsledek za rok 2021 (zisk)  ………………………………………..      36.158,24 Kč 
Zisk k rozdělení celkem k 31. 12. 2021 ………………………………………..…..    378.521,28 Kč  

  se přiděluje: 

1. do statutárního fondu bytového hospodářství (příjmy z pronájmů ploch umístěných na 
některých bytových domech)  …………….……………………………………..       5.459,00 Kč 

2. členům vlastníkům na zvýšení jejich stálých záloh (příjmy z pronájmů ploch umístěných              
na některých bytových domech)  ………………………………………………      14.987,90 Kč 

3. do sociálního fondu  ………………………………………………………………….    200.000,00 Kč 
 
Zůstatek nerozděleného zisku z minulých let  ………………………………….……..   158.074,38 Kč 
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d) Celkovou výši rezerv družstva k 31.12.2021 v částce 6.443 tis. Kč, z toho 1.675 tis. Kč zákonné 
rezervy a 4.768 tis. Kč ostatní rezervy, a jejich tvorbu a čerpání dle „Výroční zprávy o hospodaření 
v roce 2021“ uvedených na stranách 24 až 27, která je součástí archivního zápisu ze shromáždění 
delegátů 

 
III. Shromáždění delegátů ukládá: 

 
 představenstvu družstva: 

 
a) Zveřejnit nejpozději do 15.7.2022 na internetových stránkách a informační desce družstva 

informaci o plnění Hlavních úkolů pro volební období 2017 – 2021 a schválené Hlavní úkoly pro 
volební období 2022 - 2026 a zápis ze shromáždění delegátů 

 
b) Zveřejnit na internetových stránkách a informační desce družstva schválenou změnu stanov 

družstva přijetím Dodatku č. 1 a nové úplné znění stanov družstva, a to nejpozději do 15.7.2022 
a zajistit vložení úplného znění stanov do sbírky listin vedené Krajským soudem v Brně 

 
 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou dne 16. 6. 2022 


