
Stavební bytové družstvo Libčice nad Vltavou 
Pod Saharou 536, 252 66 Libčice nad Vltavou, tel.: 233930939,  IČ 00036901 
zapsané v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr. XCVIII, vložka 372 
 

Zápis č. 5 
z jednání představenstva SBD dne 18. 11. 2003 

"příprava Shromáždění delegátů SBD" 
 

Přítomni :   Miroslav Kaňka, Eva Pencová, Jaroslava Sádovská, Petr Ševčík, Martin Smetana, 
        Eliška Pleslová, Evžen Novák, Vladimíra Ilenčíková,  

Omluveni:  Jindřich Houška 
Hosté:        Iva Tenklová 
 

Program : 
1)  Připomínky k návrhu nových stanov SBD 
2)  Příprava shromáždění delegátů 
3)  Organizační - různé 
 
 

Průběh jednání : 
 

ad 1) Do návrhu nových stanov SBD doplnit: 
1. Do článku 3:  

2. Členem družstva nemohou být právnické osoby. Právnické osoby si nemohou zřizovat 
v bytech SBD ani sídlo firmy. 

2. Do článku 34, kdy je příslušný orgán SBD usnášení schopný a množství hlasů pro schválení: 
4. Shromáždění delegátů, představenstvo a členské schůze samosprávy jsou způsobilé se  

usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů příslušného orgánu.  
6. K platnosti usnesení shromáždění delegátů, představenstva a členské schůze samosprávy se 

vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 
 

ad 2) 1. Řízením jednání na shromáždění delegátů byl pověřen Miroslav Kaňka. 
2. Byli pověřeni členové jednotlivých komisí z představenstva (komise budou bude doplněny na 

shromáždění delegátů z přítomných delegátů): 
a)  Mandátová komise: Eva Pencová 
b)  Návrhová komise: Jaroslava Sadovská  
c)  Ověřovatelé zápisu: Martin Smetana, Petr Ševčík 
d)  Volební komise: Eliška Pleslová. 

 

         3. Schválena pozvánka na shromáždění delegátů.  
         4. Připomínky k programu jednání: 

a) Stanovy SBD se nebudou číst, protože byly již projednány na předcházejícím 
shromáždění delegátů. Nechají se pouze schválit dvě nové připomínky (viz bod 1 
tohoto zápisu). 

b) Zpráva o činnosti SBD - stručný přehled dosavadní činnosti (viz zápisy 
představenstva) 

c) Zpráva kontrolní komise SBD 
d) Návrh rozpočtu a financování správy pro rok 2004. 

 

ad 3) 1.Vladimíra Illenčíková požádala o uvolnění z funkce člena Představenstva SBD. Na její místo je 
  navrhována Iva Tenklová z domu A (nutno zvolit na shromáždění delegátů). 
        2. Iva Tenklová předala výpis z rejstříku trestů pro registraci. 
        3. Do 21.11.2003 předají členové představenstva do kanceláře SBD seznam delegátů. 
 
Zaznamenal: M.Kaňka 
         Ing. Evžen Novák, MBA 
                     předseda představenstva 
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