
USNESENÍ  SHROMÁŽD�NÍ DELEGÁT�  konané dne 27. 5. 2010 
 
 
 

SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo, I� 002 12 539       
 
 
A/ SHROMÁŽD�NÍ DELEGÁT� SCHVALUJE 
1) Zprávu p�edstavenstva              
2) Zprávu kontrolní komise   
3) Výro�ní zprávu a ú�etní záv�rku družstva k 31. 12. 2009   
4) Rozd�lení hospodá�ského výsledku za rok 2009 : 

a) p�ebytky z hospoda�ení bytových dom� ve výši           0,00 K� 
b) ztráty z hospoda�ení bytových dom� ve výši                0,00 K� 
c) zisk z hospoda�ení ostatních st�edisek družstva 
(bez bytových dom�) ve výši                             62.733,56 K�  

5) Použití hospodá�ského výsledku :    
p�evod do sociálního fondu ve výši                                     62.733,56 K� 

6) Rozpo�et družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo na rok 2010 v tis. K�  
náklady    výnosy   hospodá�ský výsledek  
71.456 ,00                71.456 ,00                0,00 

7) Zásady pro rozhodování o provád�ní a financování oprav, rekonstrukcí a dodate�ných investic v domech ve 
vlastnictví a správ�, družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo 

8) Z�ízení zástavního práva k družstevnímu bytovému domu jehož spoluvlastníkem je družstvo na adrese Louky 
430-437, Uh. Hradišt�-Jarošov, HS 0298 ve prosp�ch úv�rující banky k zajišt�ní financování revitalizace 
domu. 

9) Z�ízení zástavního práva k bytového domu na adrese Sadová 1029-1031 Uh. Hradišt�-Ma�atice, HS 0354 ve 
prosp�ch úv�rující banky k zajišt�ní financování revitalizace domu. 

10) Z�ízení zástavního práva k družstevnímu bytového domu na adrese Sadová 1032-1033, Uh. Hradišt�-
Ma�atice, HS 0355 ve prosp�ch úv�rující banky k zajišt�ní financování revitalizace domu. 

 
B/ SHROMÁŽD�NÍ DELEGÁT� UKLÁDÁ P�EDSTAVENSTVU 
Doru�it usnesení shromážd�ní delegát� všem delegát�m v po�tu 1 kus a dále do všech samospráv v množství 

po�et vchod� + 1.  
T: do 30.  6. 2010 

Doru�it Zásady pro rozhodování o provád�ní a financování oprav, rekonstrukcí a dodate�ných investic v domech 
ve vlastnictví a správ�, družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo Uh. Hradišt�, ve zn�ní ú�inném od 1. 
6. 2010 do všech samospráv v po�tu 1 kus.       

             T: do 30.  6. 2010 
      

Svolat aktiv p�edsed� samospráv      T: do 30. 11. 2010 
 
C/ SHROMÁŽD�NÍ DELEGÁT� ZMOC�UJE P�EDSTAVENSTVO 
 

1)  Zmoc�uje p�edstavenstvo družstva  k úprav� rozpo�tu družstva a rozpo�tu �erpání investi�ních prost�edk� na  
     základ� prokazatelných zm�n cenových vstup� nebo na základ� uzav�ených smluv. Shromážd�ní delegát�  
     ukládá p�edstavenstvu družstva SLOVÁCKO, stavební bytové družstvo Uh. Hradišt� informovat na p�íštím  
     shromážd�ní delegát� o mimo�ádném �erpání investi�ních prost�edk� družstva. 
 
D/ SHROMÁŽD�NÍ DELEGÁT� UKLÁDÁ DELEGÁT�M A VÝBOR�M SAMOSPRÁV 
1) Informovat o výsledcích dnešního jednání �leny samospráv na �lenských sch�zích samospráv nebo 

vyv�šením p�ijatého usnesení na nást�nkách ve vchodech bytových dom�. 
 
 
 
Ov��il :                                      
  ________________________       ________________________ 
 
            Pavla Omelková       Petr Kocourek 
 
 
 
V Uh. Hradišti,  dne 27. 5. 2010 
 
 
 
 


