
  
 

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA 

 

ZÁPIS 
ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ KONANÉHO DNE 13. června 2017 

v Domě techniky Ostrava, Mariánské náměstí 5/480, Ostrava-Mariánské Hory 

 

A. Písemné materiály zaslané delegátům. 

1. Pozvánka na shromáždění delegátů 13. 6. 2017. 

2. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů. 

3. Zpráva o činnosti představenstva. 

4. Zpráva o činnosti kontrolní komise. 

5. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2016, Řádná účetní závěrka za rok 2016, Návrh na rozdělení 

zisku za rok 2016. 

B. Písemný materiál předaný delegátům u prezence: 

----- 

Prezence: Ing. Jan BAŽACKÝ, Sylva CHORÁ, Blanka PAVLÍKOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ 

 Všichni jsou zaměstnanci družstva. 

Skrutátoři: 1. skupina:  Iveta APRIASOVÁ, Dagmar PROVAZNÍKOVÁ 

 2. skupina: Šárka LESŇÁKOVÁ, Daniela VOJKOVSKÁ 

 3. skupina:  Lenka LISZOKOVÁ, Renata HROBNÍKOVÁ 

 4. skupina: Bohuslava JURČÁKOVÁ, Lea LEČBYCHOVÁ 

 5. skupina: Marta DLOUHÁ, Lenka VOZNICOVÁ 

 6. skupina: Ing. Elen PETRIŠINOVÁ, Petra ŠINDLEROVÁ 

 Všichni jsou zaměstnanci družstva. 

VÝCHOZÍ STAV PŘED SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ: 

Počet všech členů SBD Poruba: 7 199 

Počet volebních obvodů (samospráv) celkem: 197 

Počet zvolených delegátů celkem:  93 z toho 50% = 46,5 delegátů 

Počet hlasů zvolených delegátů celkem: 3 535 z toho 50% = 1 768,5 hlasů 

STAV PŘI ZAHÁJENÍ SHROMÁŽDĚNÍ DLE PREZENČNÍ LISTINY: 

Čas zahájení shromáždění: 17:00 

Počet přítomných delegátů: 61 

% počtu přítomných delegátů z počtu zvolených delegátů: 65 % 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 276 

% hlasů přítomných delegátů z počtu hlasů zvolených delegátů: 64 % 

Počet přítomných členů představenstva: 5 

Počet přítomných členů kontrolní komise: 4 

Počet přítomných zaměstnanců: 16 

Počet přítomných hostů: --- 
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1. ZAHÁJENÍ 

Shromáždění delegátů zahájil v 17:00 hodin Ing. Jindřich Zbranek, pověřený představenstvem družstva řízením 

shromáždění delegátů (dále jen řídící SD).  

V úvodu pozdravil delegáty, hosty a představil další členy pracovního předsednictva, schváleného představenstvem 

ve složení: Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise, Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva. 

V dalším seznámil delegáty se základními údaji dle protokolu o počtu delegátů a počtu hlasů při zahájení 

shromáždění. Uvedl, že řádné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina 

zvolených delegátů disponující nadpoloviční většinou hlasů zvolených delegátů, tj. je-li přítomno minimálně 

47 delegátů disponujících minimálně 1769 hlasy. Konstatoval, že  

shromáždění je v době zahájení jednání usnášeníschopné. 

Poté seznámil s programem shromáždění, který obdrželi delegáti společně s pozvánkou. 

1. Zahájení shromáždění. 

2. Jmenování zapisovatele, volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 

3. Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů. 

4. Zpráva o činnosti představenstva. 

5. Zpráva o činnosti kontrolní komise. 

6. Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2016 Řádná účetní závěrka za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku 

za rok 2016. 

7. Odvolání proti usnesení představenstva. 

8. Závěrečná diskuse. 

9. Ukončení shromáždění. 

Řízená diskuse a usnesení k bodům programu 2 –7. 

 

K předloženému programu nebyly vzneseny připomínky. 

Řídící SD přistoupil k projednávání jednotlivých bodů programu. 

2. JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE, VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE 

A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

2.1 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE 

Řídící SD jmenoval zapisovatelem: 

Blanku PAVLÍKOVOU zaměstnanec družstva 

17:15 hodin 

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 1 (aklamací): PRO: 2 481 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 85 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Shromáždění delegátů schválilo návrh řídícího SD, aby k volbě minimálně tříčlenné mandátové komise, 

minimálně tříčlenné návrhové komise, tří ověřovatelů zápisu a zmocnění pro řídícího jednání k udělení 

slova k podání vysvětlení využili hlasování aklamací. 
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2.2 VOLBA MANDÁTOVÉ KOMISE 

Řídící SD navrhuje tříčlennou mandátovou komisi ve složení: Ing. Šárka Bakalářová, dipl ek., Ing. Karel Kolář, Karla 

Lukašíková. 

17:17 hodin  

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 2 (aklamací): PRO: 2 566 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Shromáždění delegátů zvolilo mandátovou komisi ve složení: 

Ing. Šárka BAKALÁŘOVÁ, dipl. ek. delegát za samosprávu 5440 

Ing. Karel KOLÁŘ delegát za samosprávu 4040 

Karla LUKAŠÍKOVÁ delegát za samosprávu 44902 

Mandátová komise (dále jen MK) zvolila svým předsedou Ing. Karla KOLÁŘE. 

 

2.3 VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE 

Řídící SD navrhuje tříčlennou návrhovou komisi ve složení: Blanka Klementová, Roman Kocourek, Ing. Václav 

Sagan. 

 

17:20 hodin 

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 3 (aklamací): PRO: 2 566 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Shromáždění delegátů zvolilo návrhovou komisi ve složení: 

Blanka KLEMENTOVÁ delegát za samosprávu 4260 

Roman KOCOUREK  delegát za samosprávu 3110 

Ing. Václav SAGAN delegát za samosprávu 50401 

Návrhová komise (dále jen NK) zvolila svým předsedou Romana KOCOURKA. 

 

2.4 VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU 

Řídící SD navrhuje jako ověřovatele zápisu Ing. Luďka FRGALU, Ing. Petra HOLAINA, Alenku WALITZOVOU. 

Milán KÁŇA  delegát za Samosprávu ostatních členů, 

 navrhuje ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Novotného. 

Řídící SD přednesl protinávrh Milána Káni ve znění: 

Kdo je pro, aby pan Ing. Jaroslav Novotný byl ověřovatelem zápisu? 

17:25 hodin 

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 4: PRO: 723 hlasů PROTI: 1.595 hlasů ZDRŽELO SE: 248 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Návrh Milána Káni nebyl přijat. 
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17:32 hodin 

Řídící SD přednesl původní návrh představenstva, jako ověřovatele zápisu Ing. Luďka FRGALU, Ing. Petra 

HOLAINA, Alenku WALITZOVOU. 

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 5 (aklamací): PRO: 2.534 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 32 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Shromáždění delegátů zvolilo ověřovatele zápisu ve složení: 

Ing. Luděk FRGALA  delegát za samosprávu 5060 

Ing. Petr HOLAIN  delegát za samosprávu 50501 

Alenka WALITZOVÁ delegát za samosprávu 2160 

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění: 

Řídící jednání může udělit na dobu 2 minut slovo členovi představenstva, členovi kontrolní komise, nebo 

zaměstnanci družstva, kteří nejsou zvolenými delegáty, k podání vysvětlení či odpovězení na dotaz 

delegáta. 

17:35 hodin 

Počet přítomných delegátů: 67 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 566  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 283 

Hlasování č. 6 (aklamací): PRO: 2.534 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 32 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 566 hlasů. 

Usnesení bylo přijato. 

3. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ MINULÉHO SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 

Zprávu uvedl JUDr. Václav HRUBÝ, člen představenstva. 

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.  

V diskusi vystoupil: 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ  delegát samosprávy 3060 

 

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:  

Shromáždění delegátů ukládá: 

1) kontrolní komisi zveřejnit na webu družstva zápisy ze schůzí KK, konaných po shromáždění delegátů 

2016 (nesplněný úkol 2d) ze SD 2016. 

2) Ing. Libichovi napsat do zápisu ze schůze představenstva družstva identifikační údaje jím tvrzeného 

rozhodnutí Vrchního soudu (spisová značka, datum vydání), a to do 31. 7. 2017. 

17:58 hodin 

Počet přítomných delegátů: 66 delegátů 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 549 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 265,50 

Hlasování č. 7: PRO: 165 hlasů PROTI: 1 975 hlasů ZDRŽELO SE: 281 hlasů 

Celkem hlasovalo 64 delegátů (94,97% přítomných delegátů), tj. 2 421 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 
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Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění: 

Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu o plnění usnesení shromáždění delegátů konaného 

dne 13. 6. 2017. 

18:05 hodin 

Počet přítomných delegátů: 66 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 549 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 274,50 

Hlasování č. 8: PRO: 2 464 hlasů PROTI: 32 hlasů ZDRŽELO SE: 0 hlasů 

Celkem hlasovalo 65 delegátů (97,92 % přítomných delegátů), tj. 2 496hlasů. 

Usnesení bylo přijato. 

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA 

Zprávu uvedl Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva. 

V diskusi vystoupil: 

Petr UVÍRA  delegát samosprávy 47601-06 

 seznámil delegáty se stížností společenství vlastníků na jednání dvou zaměstnanců 

provozního úseku, kdy se svými postupy porušily suverenitu právních subjektů SVJ, 

platných stanov a dohod. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva  

nejde o zdržování, jak uvedl pan Uvíra, který byl JUDr. Hrubým informován, že se věc 

šetří. Zatím z šetření vyplývá, že vše bylo jinak, než pan Uvíra uvedl. O výsledku 

šetření budou zúčastněná SVJ infomována. Vzhledem k tomu, jak pan Uvíra o věci 

delegáty informoval, představenstvo zváží zaslání výsledku našeho šetření všem 

delegátům. 

JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva 

 upřesňuje situaci ve věci stížnosti pana Uvíry, že zavinění je předmětem šetření. 

Doposud se však písemně nevyjádřil zástupce vchodu, který si vybudoval vlastní ATV 

a následně odpojil vedlejší vchod. 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 žádá o doplnění zprávy o činnosti představenstva dle návrhu na usnesení, který předal 

NK. Dotazuje se, zda Ing. Libich povede správu SBD bezplatně jen za odměnu 

v představenstvu. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva  

 k dotazu Ing. Novotného uvedl, že jeho dosavadní odměna vychází při 30 – 40 

odpracovaných hodin týdně cca 40-50 Kč/hodinu. Představenstvo ví, že odměnu nad 

rámec odměn schválených shromážděním delegátů pro představenstvo, musí schválit 

shromáždění delegátů, zatím se však touto odměnou nezabývalo a dalo přednost 

důležitějším věcem. 

JUDr. Václav HRUBÝ právník družstva 

 vyjadřuje se k dovolbě sedmého člena představenstva jak navrhuje Ing. Novotný 

s odvoláním na Stanovy. Upřesňuje odstoupení pana Kocourka a informuje delegáty, 

že pan Kocourek ukončil funkci člena představenstva 11. 6. 2017. Pokud by 

představenstvo ihned vyhlásilo volbu, vyhlášení voleb musí být 21 dní předem a pak 

delegáti to musí dostat 15 dnů předem. Tím, že 1 člen skončí je představenstvo stále 

funkční a zákon říká, že pokud počet klesne pod polovinu, může představenstvo 
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družstva jmenovat soud. Nyní je v jednání, jestliže představenstvo bude do budoucna 

ve stejném počtu nebo méně členné. Zdůrazňuje, že představenstvo Stanovy 

SBD Poruba dodrželo. 

Milán KÁŇA  delegát za Samosprávu ostatních členů 

 má dotaz na Ing. Libicha, kolik má družstvo v majetku bytů k 31. 12. 2016. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva  

 k dotazu pana Káni uvedl, že tento údaj je ve Zprávě o hospodaření na str. 4, kterou 

pan Káňa obdržel a přečetl text ze Zprávy: „ke dni 31. 12. 2016 družstvo vykonávalo 

a zajišťovalo správu domů s celkem 10 337 byty. Z tohoto počtu bylo 1 883 bytů 

ve vlastnictví družstva“. 

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:  

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu: 

1. doplnit zprávu o údaje v eDomovník, na které odkazuje. 

2. vyhlásit doplňovací volby na sedmého člena představenstva na nejbližší schůzi představenstva. 

3. Sdělit, zda Ing. Libich povede správu SBD bezplatně jen za odměnu v představenstvu. 

18:38 hodin 

Počet přítomných delegátů: 65 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 519 50 % hlasů přítomných delegátů: 1.259,5 

Hlasování č. 9: PRO: 79 hlasů PROTI: 2.091 hlasů ZDRŽELO SE: 296 hlasů 

Celkem hlasovalo 64 delegátů (97,89 % přítomných delegátů, tj. 2 466 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 

Předseda NK přednesl protinávrh Petra Uvíry ve znění:  

1. Za odstoupeného člena představenstva družstva, tj. pana Romana Kocourka, bude do představenstva 

kooptován kandidát z předchozích voleb, který dostal nejvyšší počet hlasů jako osmý v pořadí 

po členech současného představenstva. 

2. Shromáždění delegátů ukládá svolání shromáždění delegátů na říjen 2017 s programem: 

 odvolání stávajícího představenstva družstva a kontrolní komise družstva 

 změna počtu členů představenstva na 5 členů a kontrolní komise na 3 členy 

 volba nových členů představenstva a kontrolní komise. 

18:44 hodin 

Počet přítomných delegátů: 65 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 519 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 259,5 

Hlasování č. 10: PRO: 574 hlasů PROTI: 1 732 hlasů ZDRŽELO SE: 213 hlasů 

Celkem hlasovalo 100% přítomných delegátů, tj. 2 519 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění: 

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva za období 

od shromáždění delegátů 7. 6. 2016 do 15. 5. 2017. 

18:53 hodin 

Počet přítomných delegátů: 65 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 519 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 259,5 

Hlasování č. 11: PRO: 2 298 hlasů PROTI: 136 hlasů ZDRŽELO SE: 42 hlasů 

Celkem hlasovalo 64 delegátů (98,29 % přítomných delegátů), tj. 2 476 hlasů. 

Usnesení bylo přijato. 



Zápis ze shromáždění delegátů 13. června 2017 
 

Strana 7 z 11 stran 

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE 

Zprávu uvedla Antonie KALUŽOVÁ, předsedkyně kontrolní komise. 

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. 

V diskusi vystoupil: 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 žádá o doplnění zprávy činnosti kontrolní komise dle návrhu na usnesení, který předal NK. 

Milán KÁŇA  delegát za Samosprávu ostatních členů 

podotýká, že na minulém SD v roce 2016 bylo přijato usnesení, aby kontrolní komise 

zveřejňovala zápis o průběhu kontrolní komise na webových stránkách SBD Poruba 

a takto doplněná zpráva byla zaslána delegátům spolu s přehledem přijatých usnesení 

na shromáždění. 

Zmiňuje se o podání podnětu k šetření ohledně problematiky slevy členům družstva 

z výnosu ostatního hospodářství. 

Konstatuje, že do dnešního dne 13. 6. 2017 se nic nevyřešilo a KK trpí zvýhodňování 

ze zisku družstva členy družstva v rámci poplatku za správu, a souhlasí s porušováním 

zákona o rozdělování zisku, trpí porušování principu tzv. rovnosti členů. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva 

 žádá pana Káňu, aby byl věcný, aby neurážel, stačí, když uráží v dopisech velmi 

zásadním způsobem. Informuje, že představenstvo ví, že pokud bude odměna pro něj, 

jako osobu pověřenou řízením družstva odměnu musí schválit SD. Zdůrazňuje, že 

upřednostnil zpracovávání materiálů, které jsou důležitější pro družstvo a členy 

a neupřednostnil svoje odměny. 

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:  

Shromáždění delegátů ukládá kontrolní komisi: 

1. od nejbližší schůze zvát stěžovatele a zástupce samospráv na jednání kontrolní komise o jejich 

stížnostech. 

2. doplnit zprávu údaji o řešených stížnostech a podnětech. 

19:12 hodin 

Počet přítomných delegátů: 61 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 357  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 178,5 

Hlasování č. 12: PRO: 307 hlasů PROTI: 1 701 hlasů ZDRŽELO SE: 286 hlasů 

Celkem hlasovalo 58 delegátů (96,53 % přítomných delegátů), tj. 2 294 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 

Předseda NK přednesl návrh usnesení ve znění: 

Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise za období červen 

2016 až květen 2017. 

19:21 hodin 

Počet přítomných delegátů: 61 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 357  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 178,5 

Hlasování č. 13: PRO: 2 058 hlasů PROTI: 101 hlasů ZDRŽELO SE: 104 hlasů 

Celkem hlasovalo 59 delegátů (96,01 % přítomných delegátů), tj. 2 263hlasů. 

Usnesení bylo přijato. 
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6. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SBD PORUBA ZA ROK 2016, ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

ZA ROK 2016, NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2016 

Zprávu uvedl Ing. Jan LIBICH, předseda představenstva. 

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu.  

V diskusi vystoupil: 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 je zaskočen tím, že se první hlásí do diskuse, že nikdo k tomuto materiálu nechce 

diskutovat. Ve zprávě není zmínka, že si platíme peníze do SČMBD přes 360 tisíc. 

Ptá se, jaký to má pro SBD význam?  

Ing. Jindřich Zbranek  řídící schůze, delegát samosprávy 4680 

 odpovídá na dotaz Jaroslava Novotného, že SBD Poruba je členem Svazu dobrovolně 

od jeho vzniku. Přínosem je, že máme nejvýhodnější Rámcovou smlouvu 

s Kooperativou, jakou dokázal Svaz pro své členy uzavřít. Společenství, která 

od správy družstva odešla, přišla na to, že tak výhodnou Smlouvu si nikdo nepořídí. 

Členové to tak možná nevidí, ale skutečně družstva se obracejí na svaz, který má 

právníky, který má technický odbor a zajišťuje školení a semináře pro své členy. 

Členství v SČMBD stojí nějaké peníze, ale neplatí se v Předpisu plateb. 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 dotazuje se, jestli někdo dostává peníze a kolik za účast na schůze SČMBD v Přerově.  

Nežádá odpověď hned. 

Ing. Jindřich Zbranek  řídící schůze, delegát samosprávy 4680 

 odpovídá na dotaz Ing. Novotného, přestože nepožadoval odpověď ihned. Uvedl, 

že má dílčí informace, které by mohly zavádět. Jelikož Svaz družstev je pro celou 

republiku, pořádá semináře jednou za dva měsíce pro českou část v Praze nebo 

pro moravskou část v Přerově. Za to se platí pouze výjimečně, jinak je to bezplatné. 

Pokud tam družstvo vyšle své členy tak družstvo zaplatí pouze dopravu. Jako jedno 

z největších družstev po sedmi letech, kdy jsme neměli zastoupení, má Svaz výbor 

 Rady pro Moravu a Slezsko. Je 28 členný, z toho je 7 členů přímo členů 

v představenstvu Svazu za Moravu a druhé funkční období je členem za naše družstvo 

ve výboru Rady BD. Funkční období je čtyřleté. Dále uvedl, že je ctí pro našeho člena 

představenstva, aby se do výboru rady mohl dostat. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva  

 k dotazu Ing. Novotného doplnil, že odměny Ing. Zbrankovi, nejdou z peněz družstva. 

K předchozí diskusi o realitních kancelářích uvedl, že řada SVJ, která přešla k realitním 

kancelářím, nemají dostatečnou profesní strukturu, mají převážně jen účetní, 

neabsolvují školení u předních odborníků, na rozdíl od našich zaměstnanců. 

Na schůzích shromážděních vlastníků někdy uvádějí nepravdivé údaje, o čemž se 

osobně přesvědčil. 

Předseda NK přednesl návrh na usnesení ve znění: 

Shromáždění delegátů schvaluje: 

a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2016. 

b) Řádnou účetní závěrku za rok 2016. 

c) Rozdělení zisku za rok 2016 - přidělení čistého zisku ve výši 47 915,41 Kč do Nedělitelného fondu 

družstva. 

19:40 hodin 

Počet přítomných delegátů: 61  

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 357 50 % hlasů přítomných delegátů: 1 178,50 
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Hlasování č. 14: PRO: 2 325 hlasů PROTI: 0 hlasů ZDRŽELO SE: 32 hlasů 

Celkem hlasovalo: 100 % přítomných delegátů, tj. 2 357 hlasů. 

Usnesení bylo přijato. 

7. ODVOLÁNÍ PROTI USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA 

Řídící SD sdělil, že v době mezi svolanými shromážděními delegátů, tj. v době od 7. 6. 2016 do 13. 6. 2017 nebyl 

podán písemně žádný opravný prostředek odvolání proti usnesení představenstva SBD Poruba, jež by se týkala 

jeho osoby, a u kterého byl řádně poučen o možnosti podat ke shromáždění delegátů tento řádný opravný 

prostředek. V uvedeném období však byly představenstvu družstva zaslány Ing. Jaroslavem Novotným pouze 

podněty či připomínky nazvané sice odvolání proti usnesení představenstva družstva, tyto však nesplňovaly 

a nesplňují zákonem a stanovami SBD Poruba dané podmínky k tomu, aby byly předloženy tomuto konanému 

shromáždění delegátů k projednání a následnému rozhodnutí. Z uvedených důvodů nebyl k tomuto bodu zpracován 

žádný materiál. Podrobněji tento stav popsal již JUDr. Václav Hrubý, při projednávání bodu č. 3 programu jednání. 

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. 

V diskusi vystoupil: 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 přednesl svůj návrh usnesení, který předal NK. 

Předseda NK přednesl protinávrh Ing. Jaroslava Novotného ve znění:  

Shromáždění delegátů ukládá představenstvu na příští shromáždění delegátů předložit odvolání Novotného 

1. proti nezařazení podnětů na změnu Stanov č. 3796/16 ze 31.10.2016 a Změně Jednacího řádu č. 3996/16 

ze 21. 11. 2016 přiznávajících členům další práva. 

2. odvolání č. 1414/17 z 5. 5. 2017 proti části rozhodnutí představenstva č. 77/17 můj nejednat o cenách 

tepla na rok 2018 a podnět jen vzít na vědomí. 

19:50 hodin 

Počet přítomných delegátů: 61 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 357  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 178,5 

Hlasování č. 15: PRO: 32 hlasů PROTI: 1 996 hlasů ZDRŽELO SE: 282 hlasů 

Celkem hlasovalo 60 delegátů (98 % přítomných delegátů), tj. 2 310 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 

8. ZÁVĚREČNÁ DISKUSE 

Řídící SD vyzval delegáty k diskusi k tomuto bodu programu. 

V diskusi vystoupil: 

Ing. Jaroslav NOVOTNÝ delegát samosprávy 3060 

 přednesl svůj návrh usnesení, který předal NK. 

Ing. Jan LIBICH  předseda představenstva  

 k připomínkám Ing. Novotného ve věci tepla uvedl, že není pravdou, že se tím nikdo 

nezabýval. Když byl ředitelem, bylo velmi intenzivně jednáno ve věci tepla 

o jednosložkové ceně. Jednání, byla však zcela neúspěšná. Smlouva o dodávce tepla 

a teplé vody bylo politické rozhodnutí, které učinilo zastupitelstvo města Ostravy. 

Po jistou dobu byla část smlouvy tajná, jediné co bylo možné udělat, bylo, pravidelně 

ročně požadovat po státním energetickém ústavu, aby zhodnotil, zda byla smlouva 

dodržena v navýšení ceny. Smlouva, nebyla porušena. Dokonce dva nebo tři roky 

docházelo k poklesu této ceny a odběratelům byly peníze vráceny. Dále jsme byli 
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nařčeni, že se chováme jako dříve. O řadě věcí rozhoduje společenství vlastníků. 

Družstvo vlastní pouze několik domů a cca 300 domů, které má ve správě jsou 

samostatné ekonomické subjekty a dodavatelé zasílají smlouvy přímo těmto 

subjektům. Některé z nich s družstvem obsah smluv nekonzultují. Dále dodal, že 

nedávno vznikla iniciativa, aby byl vyvinut tlak na zastupitelstvo ve věci ceny tepla a 

vody. Cílem iniciativy je dosáhnout toho aby se dodavatelé energií přiblížili nebo 

dokonce přešli na nákladové ceny. S tímto záměrem zástupci SBD Poruba vyjádřili 

souhlas. Bylo dohodnuto, že ten, kdo s iniciativou přišel, zpracuje návrh dopisu na 

zastupitelstvo. Osobně na schůzce upozornil na dva zásadní problémy. Za prvé, bude 

nutné přesvědčit zastupitelstvo, aby zásadně změnilo přístup a rozhodlo se vykonávat 

tlak na dodavatele. Za druhé, zastupitelstvo bude muset přesvědčit dodavatele, kterými 

jsou 2 soukromé subjekty, aby se vzdaly části zisku. 

Předseda NK přednesl návrh usnesení Ing. Jaroslava Novotného ve znění:  

Shromáždění delegátů ukládá jednat o výhodnějších cenách tepla na rok 2018 dle podnětů Novotného 

č. 1414/17 z 5. 5. 2017. 

20:08 hodin 

Počet přítomných delegátů: 58 

Počet hlasů přítomných delegátů: 2 279  50 % hlasů přítomných delegátů: 1 139,5 

Hlasování č. 16: PRO: 639 hlasů PROTI: 1 156 hlasů ZDRŽELO SE: 446 hlasů 

Celkem hlasovalo 57 delegátů (98,33 % přítomných delegátů), tj. 2 241 hlasů. 

Usnesení nebylo přijato. 

9. UKONČENÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

Řídící SD poděkoval delegátům za účast a věcný přístup k projednávaným bodům programu. Dále poděkoval 

členům zvolených komisí i zaměstnancům družstva, kteří se tohoto shromáždění delegátů zúčastnili a svou prací se 

podíleli na tom, že program shromáždění, byl úspěšně projednán. Řídící SD ve 20:16 hodin shromáždění delegátů 

ukončil. 

 

Přílohy 

1 Pozvánka na shromáždění delegátů 13. června 2017 

2 Zpráva o plnění usnesení minulého shromáždění delegátů 

3 Zpráva o činnosti představenstva za období od shromáždění delegátů 7. 6. 2016 do 15. 5. 2017 

4 Zpráva o činnosti kontrolní komise SBD Poruba za období červen 2016 až květen 2017 

5 Zpráva o hospodaření SBD Poruba za rok 2016, Řádná účetní závěrka za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku za rok 

2016 

6 Dopis delegátům - Informace o povinnostech delegáta dle Zákona o obchodních korporacích, včetně vzoru pozvánky 

na členskou schůzi a zápisu z členské schůze 

7 Prezenční listina delegátů a jejich náhradníků, členů představenstva, kontrolní komise, zaměstnanců správy 

8 Protokol o počtu delegátů a počtu hlasů 

9 Protokol o kontrole počtu hlasů přítomných delegátů evidovaných u prezence  

10 Protokol o přítomných počtech delegátů a počtech hlasů evidovaných u prezence (17 ks) 

11 Protokol o výsledcích veřejného hlasování (MK) 

12 Protokoly o veřejném hlasování č. 4, 7 – 16 (skrutátoři) 

13 Návrh na usnesení k bodu programu 2. – Ing. Jindřicha Zbranka 

14 Protinávrh na usnesení k bodu programu 3. – Ing. Jaroslava Novotného 

15 Protinávrh na usnesení k bodu programu 4. – Ing. Jaroslava Novotného 

16 Protinávrh na usnesení k bodu programu 4. – Petra Uvíry 

17 Protinávrh na usnesení k bodu programu 5. – Ing. Jaroslava Novotného 

18 Protinávrh na usnesení k bodu programu 7. – Ing. Jaroslava Novotného 

19 Protinávrh na usnesení k bodu programu 8. – Ing. Jaroslava Novotného 

20 Zpráva mandátové komise 

21 Přehled usnesení přijatých shromážděním delegátů 
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Zapisovatel:  Blanka PAVLÍKOVÁ ……………………………….. 

Řídící SD: Ing. Jindřich ZBRANEK ……………………………….. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Luděk FRGALA ……………………………….. 

  Ing. Petr HOLAIN ……………………………….. 

 Alenka WALITZOVÁ   ……………………………….. 


