
INFORMACE ČLENŮM SBD PORUBA 
dle čl. 92 Stanov družstva 

Vážení členové družstva, 

Představenstvo Stavebního bytového družstva Poruba 

vyhlásilo volby 
delegátů do nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů a volby výborů (jednatelů) samospráv. 

V této souvislosti rozeslalo výborům a jednatelům samospráv dopis následujícího znění: 

představenstvo SBD Poruba, dne 15. 3. 2021 usnesením 17 /21, v souvislosti s končícím pětiletým funkčním 

obdobím, v souladu s Čl. 1 odst. 3 Volebního řádu SBD Poruba.  

vyhlásilo volby 

delegátů do nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů a volby výborů (jednatelů) samospráv. 

V této souvislosti představenstvo žádá v souladu s čl. 65 odst. 3 Stanov, výbory (jednatele) samospráv o svolání 

členských schůzí k zajištění těchto voleb, a to nejpozději do 15. dubna 2021. 

Povinnost svolat členské schůze se netýká samospráv, ve kterých se uskutečnily volby delegátů a výborů 

(jednatelů) samospráv v roce 2021 před tímto vyhlášení voleb. 

Pro svolání členských schůzí a jejich jednání platí příslušná ustanovení Stanov, Volebního a Jednacího řádu SBD 

Poruba, týkající se členských schůzí samospráv a voleb delegátů na shromáždění delegátů. S ohledem 

na mimořádnou situaci lze volby provést konferenčním způsobem (mimo zasedání). Způsob určí svolavatel 

(samospráva, jednatel). 

Originál zápisu o jednání členské schůze, vč. prezenční listiny a příloh má výbor (jednatel) samosprávy (dle čl. 33 

odst. 5 Jednacího řádu), předat správě družstva. Zápis je nutné předat nejpozději do 25. dubna 2021. 

Žádáme Vás o zveřejnění tohoto vyhlášení voleb vyvěšením na Vaší informační nástěnce, případně jiným 
způsobem v samosprávě obvyklým. 

 

Pro doplnění uvádíme Čl. 52 Stanov SBD Poruba, jež se týká práv a povinností delegáta. 

1. Za každý volební obvod je volen jeden delegát z řad členů zařazených do volebního obvodu. Volební 
obvody vytváří a zrušuje představenstvo, a to tak, že jeden volební obvod odpovídá jedné samosprávě. 
Na takto stanovený volební obvod je volen též jeden náhradník delegáta. Každý člen družstva je zařazen 
do  některého z volebních obvodů, žádný člen družstva nesmí být zařazen do více volebních obvodů. 
Při splynutí družstevních podílů je rozhodná pro zařazení do konkrétního volebního obvodu délka členství 
dle čl. 7. Stanov. Zánikem volebního obvodu zaniká i funkce delegáta a náhradníka delegáta. 

2. Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do volebního obvodu, při volbě nebo odvolání delegáta má 
každý člen družstva jeden hlas. Právo volit má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové 
povinnosti. O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního obvodu - 
samosprávy. Zápis je dokladem o řádné volbě delegáta nebo o řádném rozhodnutí o jeho odvolání. 

3. Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce 
dosavadních delegátů, ani konání nových voleb delegátů. 

4. Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo. Delegát a jeho náhradník je volen na funkční období 
pěti let. Jeho funkce zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního 
období. 



5. Delegát může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným do sídla družstva. Delegáta 
lze rozhodnutím členů volebního obvodu, kde byl zvolen, kdykoli z funkce odvolat. 

6. Družstvo vede seznam delegátů.  Do seznamu delegátů je zapisováno jméno a bydliště delegáta, popřípadě 
jím jiná určená adresa pro doručování, den vzniku, den a důvod zániku jeho funkce.  Údaje v seznamu 
delegátů včetně jejich změn družstvo uchovává po dobu deseti let ode dne zániku funkce delegáta, jehož 
se údaje týkají. 

7. Každý člen družstva má právo nahlížet do seznamu delegátů a pořizovat si z něj opisy a výpisy. 

8. Delegát je povinen vykonávat svoji funkci osobně, jednat v souladu se zájmy členů zařazených do 
volebního obvodu, v němž byl zvolen, informovat členy volebního obvodu, který zastupuje, o svolání 
shromáždění delegátů, o navrženém programu shromáždění delegátů a vyžádat si jejich pokyny a jednat 
v souladu s většinovým názorem členů volebního obvodu, informovat o průběhu a výsledcích shromáždění 
delegátů i o přijatých rozhodnutích. 

9. Delegát je povinen zúčastnit se shromáždění delegátů. Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění 
delegátů, informuje neprodleně o této skutečnosti svého náhradníka a vyrozumí jej o svolání shromáždění 
delegátů a předá mu veškeré podklady a informace. 

10. Za každého delegáta může být zvolen pouze jeden náhradník delegáta. Pokud se delegát nemůže zúčastnit 
shromáždění delegátů, je oprávněn se jej zúčastnit a na něm hlasovat náhradník delegáta. Při výkonu 
funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát, ustanovení těchto stanov a jiných 
právních předpisů o delegátech se pro náhradníka delegáta použijí obdobně. 

11. Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl 
delegát, jehož funkce zanikla, zvolen. 

 
Pokud samospráva nezvolí delegáta a výbor (jednatele) samosprávy, vzdává se tímto možnosti podílet 

se na řízení družstva. 

V rámci této členské schůze doporučujeme projednat materiály pro shromáždění delegátů, které se mělo 

konat dne 26. května 2020, a které bylo s odvoláním na tehdejší a současnou mimořádnou situaci týkající 

se nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, odloženo na neurčito. Tyto materiály byly zaslány v květnu 2020 

tehdy zvoleným delegátům. Nově zvoleným delegátům budou tyto materiály vydány na vyžádáni správou 

družstva, popř. zaslány spolu s pozvánkou na shromáždění delegátů. 

 
Na adrese www.sbdporuba.cz je ke stažení vzor: 

• pozvánky 

• zápisu z členské schůze 
 
Seznam členů samosprávy naleznete v aplikaci eDomovník. S žádosti o vypracování prezenční listiny 

pro členskou schůzi či v případě dotazů se obracejte na paní Blanku Pavlíkovou.  
tel. číslo 596 944 001 
e-mail: blanka.pavlikova@sbdporuba.cz 
 

V Ostravě dne 16.3.2021 

Za představenstvo SBD Poruba 

JUDr. Václav Hrubý v.r. Ing. Jindřich Zbranek v.r. 
předseda představenstva místopředseda představenstva 

http://www.sbdporuba.cz/

