
 

 

 

 

Oznámení rozhodnutí shromáždění delegátů „PER ROLLAM“ 

Stavebního bytového družstva Poruba, IČO: 004 08 441,  

se sídlem Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané ve veřejném rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Ostravě pod zn. Dr XXII vložka 392“ 

 

 

 

Vážení delegáti, 

 

oznamujeme vám, že dne 7. června 2021 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu 

na hlasování „per rollam“. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 50 delegátů s 1803 hlasy 

a jeden delegát s 68 hlasy se nevyjádřil.  

Celkový počet zvolených delegátů 51 disponující 1871 hlasy. 

 

Výsledek hlasování: 

K jednotlivým bodům návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů PER ROLLAM: 

 

1. Volí volební komisi ve složení: Vincent Albertovič, René Fešár, Michal Grebeň, Jaroslava Hlinková, 
Ing. Petr Holain. 
 
Pro přijetí návrhu  1786 hlasů, tj.  95,5 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu   
Zdrželo se            85 hlasů, tj.   4,5 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 
 

 

2. Schvaluje Zprávu o činnosti představenstva za pětileté funkční období, včetně doplnění. 
 

Pro přijetí návrhu  1775 hlasů, tj.  95 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu   
Zdrželo se            96  hlasů, tj.    5 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 



3. Schvaluje Zprávu o činnosti kontrolní komise za uplynulé volební období od 28.05.2015 do 26.05.2020, 
včetně doplnění. 
 
Pro    přijetí návrhu  1775 hlasů, tj. 95 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů  
Proti přijetí návrhu   
Zdrželo se            96 hlasů, tj.   5 %  

NÁVRH BYL PŘIJAT. 

 

4. Schvaluje: 
a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2019, 
b) Řádnou účetní závěrku za rok 2019, 
c) Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 – přidělení čistého zisku ve výši 16 325,00 Kč do nedělitelného 

fondu družstva. 
 

Pro    přijetí návrhu  1803 hlasů, tj. 96,4 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu   
Zdrželo se            68 hlasů, tj.    3,6 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 

 

5.   Schvaluje: 
a) Zprávu o hospodaření SBD Poruba za rok 2020, 
b) Řádnou účetní závěrku za rok 2020, 
c) Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 – přidělení čistého zisku ve výši 16 325,00 Kč do nedělitelného  
 fondu družstva. 

 
Pro    přijetí návrhu  1780 hlasů, tj. 91,5 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu  23 hlasů, tj.   1,3 %  
Zdrželo se            68 hlasů, tj.   3,6 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 

 

6.  Schvaluje:  
- snížení roční odměny pro KK o 5,- Kč/byt/rok s účinností od nového funkčního období, 
- změnu článku 3 odst. 1 písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba následovně: 

vypouští se částka 25,- Kč/byt pro členy kontrolní komise a nahrazuje se částkou 20,- Kč/byt 
pro členy kontrolní komise, 

- zvýšení roční odměny pro PD o 10,- Kč/byt/rok s účinností od nového funkčního období, 
- změnu článku 3 odst. 1 písm. b) Zásad poskytování odměn funkcionářům SBD Poruba následovně: 

vypouští se částka 45,- Kč/byt pro členy představenstva a nahrazuje se částkou 55,-Kč/byt 
pro členy představenstva. 

 
Pro    přijetí návrhu  1616 hlasů, tj.  86,4% z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu  67 hlasů, tj.     3,6 %  
Zdrželo se            188 hlasů, tj.     10 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 

 

 



7.  Volí na následné funkční období pětičlenné představenstvo. 
Do představenstva družstva byli následně zvoleni tito členové: 

 

Pořadí Jméno 
Počet 

hlasů 

% 

1. Hrubý Václav 1719 91,9 

2. Kocourek Roman 1303 69,6 

3. Bakalářová Šárka 1285 68,7 

4. Hartmannová Yvona 1139 60,9 

5. Zbranek Jindřich 1083 57,9 

8. Volí na následné funkční období tříčlennou kontrolní komisi. 
Do kontrolní komise byli následně zvoleni tito členové: 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Souhlasí uzavřít smlouvy o výkonu funkcí se zvolenými členy představenstva družstva a kontrolní  
komise ve znění schváleném SD dne 07.06.2016. 
 

Pro přijetí návrhu  1768 hlasů, tj. 94,5 % z celkového počtu hlasů zvolených delegátů 
Proti přijetí návrhu   
Zdrželo se 103 hlasů, tj.   5,5 %  
NÁVRH BYL PŘIJAT. 
 

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že delegáti Stavebního bytového družstva Poruba 

dne 07.06.2021 s účinností k tomuto dni, přijali shora uvedená rozhodnutí a zároveň zvolili 

pětičlenné představenstvo a tříčlennou kontrolní komisi. 

Vše způsobem v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 1210 

a násl. občanského zákoníku. 

 

V Ostravě dne 9. června 2021 

Za SBD Poruba 

JUDr. Václav Hrubý v. r. 

Pořadí Jméno 
Počet 

hlasů 

% 

1. Kalužová Antonie 1365 72,9 

2. Košťál Radek 1101 58,8 

3. Honeš Roman 1039 55,5 


