
ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo 
 Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 

 

Podklady pro jednání SD konané 25.5.2016 

8.  Schválení účetní závěrky za rok 2015 

8.1 Rozvaha k 31.12.2015 (v celých tisících Kč) 

Označ. Položka 
Běžné účetní období 

Minulé 

účetní 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

 AKTIVA CELKEM 212 593 2 325 210 268 217.700 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 32 183 0 32 183 33.457 

B. Dlouhodobý majetek 150 804 2 325 148 479 151.425 

B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 286 287 -1 1 

B.I.3 Software 286 287 -1 1 

B.II Dlouhodobý hmotný majetek 143 316 2 037 141 279 144.038 

B.II.1 Pozemky 1 066 0 1 066 1.126 

B.II.2 Stavby 138 222 1 916 136 306 142.625 

B.II.3 
Samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
371 121 250 287 

B.II.7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 657 0 3 657 0 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 7 201 0 7 201 7.386 

B.III.3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 7 201 0 7 201 7386 

C. Oběžná aktiva 26 866 0 26 866 30.348 

C.III Krátkodobé pohledávky 11 903 0 11 903 15.798 

C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů 255 0 255 229 

C.III.6 Stát – daňové pohledávky 1 0 1 0 

C.III.7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 210 0 4 210 3.777 

C.III.9 Jiné pohledávky 6 605 0 6 605 11.792 

C.IV Krátkodobý finanční majetek 14 963 0 14 963 14.550 

C.IV.1 Peníze 60 0 60 139 

C.IV.2 Účty v bankách 14 903 0 14 903 14.411 

D.I Časové rozlišení 2 740 0 2 740 2.470 

D.I.1 Náklady příštích období 147 0 147 58 

D.I.3 Příjmy příštích období 2 593 0 2 593 2.412 

      

 PASIVA CELKEM 210 268 217.700 

A. Vlastní kapitál 138 275 144.101 

A.I Základní kapitál 17 623 19.164 

A.I.1 Základní kapitál 17 623 19.164 

A.II Kapitálové fondy 119 369 123.645 

A.II.2 Ostatní kapitálové fondy 119 369 123.645 

A.III 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní 

fondy ze zisku 
1 257 1.081 

A.III.1 Nedělitelný fond 1 238 1.060 

A.III.2 Statutární a ostatní fondy 19 21 

A.V 
Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 
26 211 

B. Cizí zdroje 69 199 72.836 

B.II Dlouhodobé závazky 18 512 17.754 

B.II.5 Dlouhodobé přijaté zálohy 14 670 14.781 

B.II.9 Jiné závazky 3 842 2.973 
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B.III. Krátkodobé závazky 12 500 10.628 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 3 340 306 

B.III.4 Závazky k členům družstva 32 25 

B.III.5 Závazky k zaměstnancům 45 44 

B.III.6 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
122 103 

B.III.7 Stát – daňové závazky a dotace 409 189 

B.III.8 Krátkodobé přijaté zálohy 5 292 4.634 

B.III.10 Dohadné účty pasivní 1 938 4.014 

B.III.11 Jiné závazky 1 322 1.313 

B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 38 187 44.454 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 33 532 44.454 

B.IV.1 Krátkodobé bankovní úvěry  4 455 0 

C.I Časové rozlišení 2 794 763 

C.I.1 Výdaje příštích období 2 580 499 

C.I.2 Výnosy příštích období 214 264 

8.2 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015 (v celých tisících Kč) 

Označ.  Sledované Minulé 

II. Výkony 9 980 10.649 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 9 980 10.649 

B Výkonová spotřeba 7 851 8.748 

B.1 Spotřeba materiálu a energie 4 802 5.548 

B.2 Služby 3 049 3.200 

 Přidaná hodnota 2 129 1.901 

C Osobní náklady 3 882 3.715 

C.1 Mzdové náklady 2 599 2.577 

C.2 Odměny členů orgánů družstva 374 277 

C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 846 791 

C.4 Sociální náklady 63 70 

D Daně a poplatky 231 252 

E Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 144 111 

III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 81 61 

F Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 12 1 

G 
Změna stavu rezerva opravných položek v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období 
0 0 

IV Ostatní provozní výnosy 3 043 3.242 

H Ostatní provozní náklady 1 244 1.250 

 Provozní výsledek hospodaření -260 -125 

VI Tržby z prodeje cenných papírů 185 185 

J Prodané cenné papíry a podíly 186 189 

VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 185 185 

X Výnosové úroky 1 805 2.108 

N Nákladové úroky 1 649 1.866 

O Ostatní finanční náklady 54 71 

 Finanční výsledek hospodaření 286 355 

 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 26 230 

XIII Mimořádné výnosy 0 0 

R Mimořádné náklady 0 19 

 Mimořádný hospodářský výsledek 0 -19 

 Výsledek hospodaření za účetní období 26 211 

 Výsledek hospodaření před zdaněním 26 211 
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8.3 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 

Název položky Poplatník 

Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2015 25 966 

Výdaje neuznané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmu 

z toho:  51 – nakupované služby 

              54 – ostatní provozní náklady 

              56 – finanční náklady 

74 188 

23 740 

49 768 

680 

Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné v účetnictví převyšují odpisy 

tohoto majetku stanoveného podle zákona o dani z příjmu 
57 848 

Náklady vztahující se k výnosům osvobozených od daně 12 733 420 

Příjmy osvobozené od daně 12 890 432 

Základ daně 990 

Sazba daně (v %) 19 

Daň 0 

Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2015 25 966 

Výdaje neuznané za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmu 

z toho:  51 – nakupované služby 

              54 – ostatní provozní náklady 

              56 – finanční náklady 

74 188 

23 740 

49 768 

680 

 

9. Projednání a schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku 

Návrh: Hospodářský výsledek ve výši 211.059,47 Kč přidělit 111.059,47 Kč do 

Nedělitelného fondu (účet 422 10) a 100.000,00 Kč do Sociálního fondu (účet 427 10). 

10. Návrh změn stanov družstva 

Čl. 59 
2) Každému členu družstva (společným členům) i každému orgánu vyjma 

shromáždění delegátů náleží jeden hlas. Na shromáždění delegátů má delegát tolik hlasů, 

kolik je členů ve volebním obvodu, ve kterém byl zvolen, v případě tajného hlasování má 

delegát jeden hlas. Rozhodný počet členů zařazených do volebního obvodu se stanoví 

k sedmému dni předcházejícímu dni konání shromáždění delegátů, k pozdějším změnám 

počtu členů se již nepřihlíží. 

Čl. 63 
3) Každý delegát má jeden hlas, jen v případě tajného hlasování, jinak podle 

čl. 59 odst. 2 věta druhá. 

Čl. 66 

Představenstvo 

1) Statutárním orgánem družstva je představenstvo. 

2) Představenstvo zastupuje družstvo navenek ve všech věcech. Jménem 

představenstva jedná předseda nebo místopředseda a v době jeho nepřítomnosti nebo 

zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném 

představenstvem. Při jednáních, ze kterých může vzniknout družstvu závazek, jedná 

předseda nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva, v pořadí 

stanoveném představenstvem. Jedná-li společně předseda s místopředsedou, je 

považován místopředseda z dalšího člena představenstva. 
3) Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, 

podepisuje za družstvo předseda společně s místopředsedou, (popř. místopředseda) a další 

člen představenstva. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy 
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považován za podpis dalšího člena představenstva. Představenstvo může na základě písemné 

plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné fyzické či právnické osoby. 

4) V době mepřítomnosti předsedy, podepisuje místopředseda s dalším členem 

představenstva v pořadí, které určilo pedstavenstvo. 

5) V době nepřítomnosti místopředsedy podepisuje předseda s dalším členem 

představenstva v pořadí, které určilo představenstvo. 

6) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním 

družstva i jiné fyzické či právnické osoby. 

Čl. 68 
9) Představenstvo je oprávněno vyhlašovat výběrové řízení na funkci ředitele, 

včetně podmínek výběrového řízení. 

10) Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele. 

11) Ředitel nemůže být členem představenstva ani členem kontrolní komise a za 

výkon své funkce odpovídá představenstvu družstva. 

12)  Běžnou činnost družstva v postavení vedoucího vykonává ředitel, který je v 

pracovním poměru k družstvu. 

13) Povinnosti ředitele, pracovní náplň a činnosti jsou uvedeny v platném 

organizačním a podpisovém řádu družstva. 
Návrh: Shromáždění delegátů schvaluje změnu stanov. 
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11. Projednání a schválení volebního řádu 

Návrh volebního řádu 

Shromáždění delegátů pro volbu členů představenstva a kontrolní komise 

ZÍTŘKU, stavebního bytového družstva, IČ: 000 50 032 konaného dne 25. 

května 2016 v restauraci Bílý dům v Moravských budějovicích 

1) V souladu se stanovami a jednacím řádem, volí shromáždění delegátů váhou hlasů 

delegátů, členy představenstva a kontrolní komise veřejným hlasováním. 

2) Za členy představenstva a kontrolní komise mohou být zvoleni pouze členové 

družstva starší 18 let, kteří splňují podmínky v rozsahu zákona 89/2012 Sb., zákona 

90/2012 Sb. a dalších zvláštních zákonů, včetně řádného plnění povinností člena 

družstva dle stanov. 

3) Členem představenstva nemůže být zaměstnanec družstva v pracovním poměru 

nebo osoba příbuzná se členem kontrolní komise nebo se zaměstnancem družstva 

v pracovním poměru. 

4) Členem kontrolní komise nemůže být člen představenstva, zaměstnanec družstva 

v pracovním poměru nebo osoba příbuzná se členem představenstva nebo 

zaměstnancem družstva v pracovním poměru. 

5) Počet členů představenstva je 5. 

6) Počet členů kontrolní komise jsou 3. 

7) Kandidáti budou voleni podle sestavené kandidátky v abecedním pořadí. 

8) V případě, že počet navržených kandidátů do jednotlivých orgánů je stejný jako 

počet členů orgánu v bodu 5 a 6, je možné o orgánu hlasovat jako celku. 

9) Navržení kandidáti jsou zvoleni, pokud pro ně hlasovali přítomní delegáti 

s nadpoloviční většinou hlasů. 

10) Pokud bude v průběhu voleb zvolen počet členů podle bodu 5 a 6 volba končí a o 

zbývajících kandidátech se již nevolí. 

11) Pokud po provedené volbě všech kandidátů nebude zvolený počet členů podle bodu 

5 a 6, volí se zbývající členové představenstva nebo kontrolní komise znovu z dosud 

nezvolených kandidátů v pořadí podle počtu hlasů, dosažených v prvním kole. 

12) V případě, že se shromáždění delegátů usnese na tajném hlasování, stane se 

kandidátka, předaná u prezence, volebním lístkem a každý delegát má jeden hlas. 

13) Pokud delegát ztratí volební lístek, zbavuje se práva volit. 

14) K provedení tajných voleb se použije schránka, která musí být zapečetěna a 

umístěna tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

15) Volbu provede delegát tak, že v navržené kandidátce – volebním lístku: 

a) souhlasí-li s navrženým kandidátem, neprovede u jeho jména a příjmení 

žádnou úpravu, 
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b) nesouhlasí-li s navrženým kandidátem, přeškrtne na navržené kandidátce – 

volebním lístku jeho jméno a příjmení vodorovnou čarou. 

16) Odevzdaný volební lístek je neplatný, je li na něm proveden jiný zásah či úprava než 

je uvedena v v bodě 15 tohoto volebního řádu. 

17) Navržení kandidáti na členy představenstva a kontrolní komise jsou zvoleni, 

hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. O zvolení navržených 

kandidátů do orgánů rozhoduje pořadí podle počtu získaných hlasů. Při shodném 

počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů, rozhoduje abecední pořadí na kandidátce. 

18) V případě, že tajnou volbou nedojde ke zvolení počtu členů podle bodu 5 a 6, 

provede se volba zbývajících členů orgánů veřejným hlasováním podle bodů 7 až 

10. 

19) Výsledky voleb vyhlašuje předseda volební komise. Výsledky voleb jsou 

zaznamenány v protokolu, který podepíši všichni členové volební komise. Do 

protokolu se uvede: 

a) den a místo konání voleb, včetně času zahájení a ukončení volby, 

b) počet hlasů přítomných delegátů, 

c) počet hlasů delegátů, kteří souhlasili s navrženým delegátem, 

d) počet hlasů delegátů, kteří nesouhlasili s navrženým delegátem, 

e) počet hlasů delegátů, kteří se zdrželi hlasování, 

f) počet neplatných volebních lístků, 

g) složení představenstva a kontrolní komise, 

h) podpisy členů volební komise, 

i) obsah oznámení, připomínek a návrhů ke kandidátům i k volbám jak bylo o 

nich rozhodnuto, 

j) provedený způsob volby. 

20) Tento volební řád vstupuje v platnost a účinnost po jeho schválení a je závazný 

pouze pro shromáždění delegátů, které je schválilo. 

12. Volba členů představenstva 

Jméno Věk Povolání 
Délka členství v 

družstvu 

Krejča Ladislav 73 Důchodce 50 

Kuchařík František 49 OSVČ 31 

Nejedlík Jan 57 OSVČ 29 

Prokop Jiří 60 Geodet 35 

Sedlák Josef 64 Důchodce 33 

Šplíchal Josef 65 Důchodce 9 

13. Volba členů kontrolní komise 

Jméno Věk Povolání 
Délka členství v 

družstvu 

ing. Tománek Květoslav 53 Učitel 28 

Salačová Iva 41 Účetní 11 

Veselý Jaroslav 63 Důchodce 36 
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14. Projednání a schválení návrhu směrnice č. SM 11 verze 04, o odměňování 

členů orgánů družstva 

NÁVRH SMĚRNICE č. SM 11 verze 04 

o odměňování členů orgánů družstva 

1. Shromáždění delegátů ZÍTŘKU, stavebního bytového družstva, Janáčkova 

1497, 676 02 Moravské Budějovice (dále jen družstvo) se usneslo na znění této 

směrnice. 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 Tato směrnice upravuje odměňování členů volených orgánů družstva za výkon jejich funkce 

a jiná plnění ve prospěch těchto osob. Určená funkční odměna členů volených orgánů je včetně 

případné úhrady zaměstnavatele na zdravotním a sociálním pojištění. 

Čl. 2 

Odměna členů představenstva a kontrolní komise 

1) Členové představenstva a kontrolní komise, mimo výkonného předsedy představenstva, 

mají nárok na odměnu ve výši, která odpovídá 100% členských příspěvků za kalendářní rok, pro který 

se odměna stanovuje. Výše odměny za výkon funkce se vypočte následovně: 

a) výkonný předseda představenstva 27,00% z odměny je odměňován podle Smlouvy o výkonu 

funkce dle § 59-61 zák.90/2012, 

b) místopředseda představenstva 19,00 25,00% z  odměny, 

c) členové představenstva 11,50 15,00% z odměny, 

d) předseda kontrolní komise 11,50 16,00% z odměny, 

e) členové kontrolní komise 4,00 7,00% z odměny. 

2) Odměna se vyplácí měsíčně a je zaokrouhlena na celé koruny. 

3) Odměna je splatná vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. 

4) Pokud funkce podle odst. 1 nebude trvat celý kalendářní měsíc, má člen orgánu nárok na 

odměnu za tento měsíc v poměrné výši. 

Čl. 3 

Členové výboru samosprávy 

1) Členové výboru samosprávy mají nárok na odměnu ve výši, která odpovídá 80% vybraných 

finančních prostředků určených na odměnu samosprávy. Člen družstva zařazený do samosprávy hradí 

v rozpisu nájemného na odměnu volených orgánů samosprávy částku 35  45 Kč/měs. v položce správa 

domu. 

2) Odměna se vyplácí na základě rozhodnutí předsedy výboru samosprávy. 

3) Odměna je splatná do 15. dne následujicího kalendářního měsíce: 

a) po skončení roku u samosprávy, u které hodnota finančních prostředků na odměnu nepřesahuje 

2.499 Kč za rok, 

b) po skončení pololetí u samospávy, u které hodnota finančních prostředků na odměnu nepřesahuje 

4.998 Kč za rok, 

c) po skončení čtvrtletí u všech ostatních samospráv. 

4) Pokud funkce člena výboru samosprávy nebude trvat celé období, za které se odměna 

vyplácí, má člen orgánu nárok na odměnu za toto období v poměrné výši. 

Čl. 4 

Delegáti 

1) Delegáti nebo jejich náhradníci mají nárok na odměnu ve výši, která odpovídá 10% 

vybraných finančních prostředků určených na odměnu samosprávy. 

2) Pokud je v samosprávě více jak jeden delegát, rozděluje se odměna v poměru k počtu 

delegátů v samosprávě. 
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3) Odměna se vyplácí do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po konání shromáždění 

delegátů na základě prezenční listiny. Odměna se zaokrouhluje na celé koruny. 

Čl. 5 

Jiná plnění ve prospěch členů orgánů 

1) Člen statutárního orgánu ve funkci výkonného předsedy představenstva, jakožto 

zaměstnanec družstva, má nárok vedle odměny určené na odměnu určenou v čl. 2 až čl. 4 v případě 

že byl do těchto funkcí zvolen včetně nároku na: 

a) na mzdu podle vnitřního mzdového předpisu družstva ve výši mzdového výměru platného před 

nabytím účinnosti této směrnice na odměnu ujednanou ve Smlouvě o výkonu funkce, 

schválenou shromážděním delegátů. Každá změna mzdového výměru člena voleného orgánu, 

nebo dodatek k této smlouvě, musí být schválena shromážděním delegátů. 

b) na příspěvek na stravování do výše 75% hodnoty stravenky na stravné při pracovní cestě podle 

SM 03 verze 04 v platném znění, 

c) na nepeněžní dar, podle směrnice č. SM 03, o stravování zaměstnanců družstva v platném znění, 

2) Výkonnému předsedovi představenstva se pro výkon funkce ještě poskytuje: 

a) služební osobní motorové vozidlo, na dobu nezbytně nutnou pro služební cestu, 

b) služební telefon a úhrada za jeho užívání v souvislosti s výkonem funkce, 

c) služební počítač notebook, 

d) stravné podle zákoníku práce, na základě cestovního příkazu. 

Čl. 6 

Náhrada nákladů 

1) Člen výboru samosprávy má nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů (užívání 

mobilního telefonu, poštovné, kancelářské potřeby) vzniklých při výkonu funkce až do výše 10% 

finančních prostředků určených na odměnu samosprávy po předložení příslušných účetních dokladů.  

2) Členové představenstva, členové kontrolní komise, členové výboru samosprávy a delegáti 

mají nárok na úhradu cestovních nákladů na akce svolané z podnětu družstva (např. schůze 

představenstva a kontrolní komise, shromáždění delegátů a porady předsedů výborů samospráv) 

z místa trvalého bydliště do sídla družstva a zpět ve výši obyčejného jízdného autobusovou dopravou. 

V případě, že adresa trvalého bydliště je rozdílná od adresy v nájemní smlouvě, považuje se za adresu 

trvalého pobytu adresa z nájemní smlouvy. 

Čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

1) Nabytím účinnosti směrnice SM č. 11 verze 04 se ruší platnost směrnice SM č. 11 verze 03 

schválené shromážděním delegátů dne 27.5.2015. 

2) Směrnice nabývá účinnosti 1.6.2016. 

3) Tato směrnice byla schválena shromážděním delegátů konaným dne 25.5.2016. 
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15. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce 

Smlouva o výkonu funkce dle úst. § 59 a násl. ZOK 

Stavebního bytového družstva 

se sídlem: 

IČ: 

zastoupené , předseda představenstva 

   , místopředseda představenstva 

bankovní spojení: 

(dále jen „družstvo“) 

na straně jedné 

 

a 

 

jako předseda představenstva 

(dále jen „předseda představenstva“) 

na straně druhé 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOK tuto 

smlouvu o výkonu funkce: 

Článek I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi družstvem a předsedou 

představenstva. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, 

se řídí ZOK, dalšími obecně platnými právními předpisy družstva. 

2. Pan ………… byl za člena představenstva a předsedu představenstva družstva zvolen na     

dne    Funkční období předsedy představenstva skončí v souladu se stanovami družstva a 

ZOK dnem 

Článek II. Povinnosti předsedy představenstva 

1. Předseda představenstva se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov družstva, 

že bude plnit povinnosti předsedy představenstva s péčí řádného hospodáře a svědomitě 

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami družstva a dalšími vnitřními 

předpisy, jakož i rozhodnutími členské schůze. Předseda představenstva je povinen jednat 

jménem družstva osobně, podle jeho pokynů a v souladu se zájmy družstva a 

s vnitrodružstevními předpisy, dále je povinen upozornit družstvo na zřejmou nevhodnost 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. 

2. Předseda představenstva bere na vědomí, že pro výkon funkce předsedy představenstva 

platí zejména ustanovení § 435 a násl. ZOK a prohlašuje, že je s povinnostmi a 

omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. 

Současně se zavazuje informovat představenstvo o jakékoliv skutečnosti, která by mohla 

vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce předsedy představenstva 

družstva nejsou naplněny. 

3. Předseda představenstva se zavazuje vykonávat pro družstvo zejména tyto činnosti: 

a) plnit veškerá právní jednání, která mu přísluší jako předsedovi představenstva 

družstva, zejména pak hájit a prosazovat zájmy družstva a v mezích své působnosti 

v tomto duchu družstvo řídit, 

b) plnit úkoly uložené představenstvem a členskou schůzí, nejednat v rozporu 

s členskou schůzí, 

c) účastnit se zasedání členské schůze družstva, jednání představenstva družstva a 

všech pracovních jednání nezbytných pro činnost představenstva družstva a i a pro 

řízení družstva, 

d) účastnit se po dohodě jednání kontrolní komise družstva (je-li zřízena) a podávat 

vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí s družstvem, 
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e) připravovat se na jednání představenstva družstva, opatřovat si podklady a 

informace nezbytné pro jednání představenstva družstva a pro výkon funkce předsedy 

družstva, 

f) v případě ukončení výkonu funkce předsedy představenstva družstva zabezpečit 

řádné předání funkce a majetku, který mu družstvo pro výkon funkce svěřilo. 

4. Předseda představenstva se dále zavazuje: 

a) nezneužívat ve svůj prospěch i jiných informace, které získal při výkonu funkce 

předsedy představenstva družstva, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a 

dále i po ukončení výkonu této funkce, 

b) nahradit družstvu případně způsobenou škodu. 

Článek III. Práva předsedy představenstva 

1. Předseda představenstva má zejména tato práva: 

a) předkládat představenstvu k projednání materiály, které souvisejí s výkonem 

funkce předsedy představenstva, 

b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své 

rozhodnutí orgánu, který jej zvolil, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených 

v ZOK a ve stanovách družstva. 

2. Předseda představenstva družstva má dále právo: 

a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou. 

Článek IV. Odměňování předsedy představenstva 

1. Vymezení složek, které náleží nebo mohou náležet předsedovi představenstva, včetně 

případných věcných plnění, úhrad do systému penzijního připojištění apod. jsou uvedeny 

v mzdovém předpisu a vnitřních směrnicích družstva. 

2. Předsedovi představenstva přísluší za výkon funkce předsedy představenstva družstva 

odměna v podobě peněžního plnění a to částka ve výši 10 000 Kč měsíčně (slovy: 

desettisíc korun českých). 

3. Odměna je splatná vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

Článek V. Zákaz konkurence 
Pro předsedu představenstva platí zákonný zákaz konkurence vymezený v úst. § 441 a násl. ZOK a ve 

stanovách družstva. 

Článek VI. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedené pouze se souhlasem obou 

smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě. 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce předsedy představenstva a podléhá 

schválení družstva. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nabude 

schválením družstva. Nedojde-li ke schválení nejpozději do dvou měsíců ode dne podpisu 

této smlouvy pozbývá tato smlouva platnosti. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 
 

V Moravských Budějovicích, dne …………… 

 

Za družstvo: Předseda představenstva: 

 

18. Usnesení 

Návrh usnesení: 

1. Bere na vědomí: 

1.1. zprávu o činnosti představenstva, 

1.2. zprávu o činnosti kontrolní komise, 

1.3. zprávu o hospodaření družstva, 
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1.4.  
1.5.  
1.6.  

2. Schvaluje: 

2.1. účetní závěrku za rok 2015, 

2.2. rozdělení hospodářského výsledku, 

2.3. volební řád, 

2.4. průběh a výsledky voleb členů představenstva a kontrolní komise, 

2.5.  
2.6.  
2.7.  

3. Ukládá: 

3.1. Představenstvu: 

3.1.1. zajistit vyrovnané hospodaření v roce 2016, 

3.1.2.  

3.1.3.  

3.1.4.  

3.2. Kontrolní komisi: 

3.2.1. sledovat hospodaření družstva a vyvozovat důsledky z jejího vývoje, 

3.2.2. kontrolovat plnění usnesení představenstva, 

3.2.3. kontrolovat plnění směrnic a vnitrodružstevních předpisů, 

3.3. Delegátům: 

3.3.1. seznámit se závěry SD členy samosprávy. 

3.3.2.  

3.4. Samosprávám: 

3.4.1. dodržovat předpisy PO a BOZ, domovní řád, 

3.4.2. pomáhat vytvářet dobré vztahy mezi spolubydlícími a zvyšovat kulturu 

bydlení, 

3.4.3. podílet se na činnosti družstva 

3.4.4. předávat zápisy z členských schůzí samospráv a chůzí výborů samospráv. 

3.4.5.  

3.4.6.  

 

 

 

 

V Moravských Budějovicích 10.5.2016 

 

Vypracoval: ing. Obrdlík 


