
Zápis 
z jednání představenstva SBD  dne 21.5.2003 

 
Přítomni : viz prezenční listina 
Program : 
1)  Zhodnocení shromáždění delegátů, kontrola zápisu 
2)  Volba předsedy a místopředsedy představenstva SBD 
3)  Vyúčtování SBD 
4)  Stručný přehled administrativy SBD 
5)  Návrh systému odměňování funkcionářů SBD 
6)  Plány SBD v dalším období 
7)  Diskuse 
 
Průběh jednání : 
K bodu 1) Ing. Novák provedl stručné zhodnocení shromáždění delegátů. Členové 
představenstva SBD konstatují, že shromáždění delegátů mělo důstojný průběh a splnilo svoje 
poslání. 
K bodu 2) M. Kaňka předložil návrh na předsedu SBD ing. Nováka. Aklamací byl zvolen  
většinou hlasů předsedou SBD ing. Novák. Jeden člen představenstva  se zdržel hlasování.  
Dále byl předložen návrh na místopředsedu SBD. Zvolen byl aklamací většinou hlasů pan 
Kaňka. 
Představenstvo bere na vědomí informaci o nutných změnách podpisových vzorů u vedoucích 
funkcionářů SBD. Současně žádá předsedu SBD, aby podnikl nezbytné kroky k zápisu nového 
představenstva do Obchodního rejstříku. 
K bodu 3) Vyúčtování za rok 2002 bude do 26.5.2003 předáno jednotlivým družstevníkům 
Výplata přeplatků bude zahájena od 11.6.2003 v kanceláři SBD. V případě předání 
bankovního spojení do 30.5.2003 bude přeplatek převeden okamžitě. 
K bodu 4) Ing. Novák podal podrobný výklad o administrativní činnosti SBD včetně přehledu 
uložení základních dokumentů. Zdůraznil význam využití počítače pro celkovou 
administrativně technickou činnost SBD. 
K bodu 5) Členové představenstva obdrželi písemný  pracovní  materiál  systému  odměňování 
funkcionářů SBD. Po diskusi představenstvo požaduje k předloženému materiálu doplnit 
stávající systém odměňování.  Předložený návrh bude předmětem dalšího jednání a po 
dopracování bude předložen shromáždění delegátů na podzim 2003. 
K bodu 6) Členové představenstva obdrželi písemný návrh zaměření činnosti SBD v dalším 
období. Jedná se o určité oblasti činnosti které je třeba dopracovat o konkrétní návrhy a 
doporučení členů představenstva a jednotlivých samospráv. 
K bodu 7) Členové představenstva navrhují  předsedovi SBD informovat písemně Mě.Ú. 
Libčice o nedostatečném sekání zelených ploch v sídlišti zejména kolem domů 685, 688, 691 a 
694, dále o nedostatečném veřejném osvětlení zejména u domů 685 a 688. Dále jsou to 
nebezpečné nezasypané prostory mezi domy 688 a 691. Je zde nebezpečí úrazu zejména dětí. 
 
Příští jednání představenstva SBD se uskuteční dne 25.6.2003 od 18.00 hodin. 
 
 
 
Zaznamenal: M.Kaňka       Ing. Evžen Novák 
         předseda SBD 
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