
Zápis ze shromáždění delegátů konaného dne 5.3.2013 
 
Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 
Program: viz pozvánka (příloha č. 2) 
 
1.  Zahájení a schválení programu 
    Shromáždění delegátů zahájil Ing. Zbyněk Pospíchal přivítáním přítomných delegátů.  
    Program shromáždění byl schválen bez připomínek. 
 
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:  
    Zapisovatel: p. Sedlatá 
    Ověřovatelé:  p. Crkalová, p. Budil 
 
3. Volba komisí: 
    Mandátová komise: p. Baslová, p. Sedlatá, p. Vondráková - schválena všemi hlasy 
    Návrhová komise:   p. Müller, p. Chlumecký, p. Miller - schválena všemi hlasy 
    Volební komise:      p. Lustigová, p. Chaloupková, p. Turinský - schválena všemi hlasy 
 
4. Zpráva ověřovatelů zápisu ze SD z 22.11.2012  
    P. Chaloupková přednesla zprávu ověřovatelů zápisu - viz příloha č. 3 
    Ověřovatelé prohlašují, že k obsahu zápisu ze SD ze dne 22.11.2012 nebyly připomínky 
    a text zápisu souhlasí s průběhem shromáždění   
     
5. Zpráva mandátové komise - přednesla p. Baslová: 
    Na SD bylo pozváno:   15 delegátů 
    Přítomno:                     12 delegátů, tj. účast 80,00 % 
    Shromáždění delegátů je schopno usnášení. 
 
6. Příprava na doplňovací volbu 
    Ing. Pospíchal seznámil přítomné s volebním řádem, který byl přílohou pozvánky na SD.  
    Pro doplňovací volby do představenstva byli navrženi a kandidují 3 kandidáti 
    (příloha č. 4): 
    p. Budil Jiří, čp. 1653 - přítomen 
    p. Kaňák Antonín, čp. 1548 - přítomen 
    p. Řípa Jiří,  čp. 1640 - přítomen 
    V doplňujících volbách budou do představenstva SBD voleni dva členové a jeden 
    náhradník, a to na dobu do ukončení stávajícího volebního období. 
    K volebnímu řádu ( příloha č. 5) nebyly ze  strany delegátů žádné připomínky a byl  
    jednohlasně schválen. Jelikož nebylo shromážděním rozhodnuto jinak, volby proběhnou  
    dle čl.5 odst.1 volebního řádu veřejným hlasováním.  
     
 



7. Volby členů představenstva 
    Ing. Pospíchal řídil volbu členů představenstva veřejným hlasováním, dle abecedního 
    pořadí proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech, sčítání hlasů v jednotlivých fázích  
    hlasování provedli členové volební komise. 
 
8. Diskuse 
    - Ing. Pospíchal - upozornění na platnost nového znění občanského zákoníku od 
      1.1.2014 a z toho vyplývající nutnost změny Stanov SBD 
    - p. Müller - nutnost upozornit uživatele bytů, aby při rekonstrukcích bytových jader 
      zachovali dle pokynu SBD dostatečný přístup ke společným stoupacím rozvodům,  
      vodoměrům - možnost postihu součástí Stanov SBD 
    - Ing. Chábera - možné důsledky z neoprávněných zásahů bez příslušného povolení 
      majitele domu upravuje občanský zákoník 
    - Ing. Pospíchal - možné problémy se zasklíváním lodžií bez souhlasu SBD  
 
9. Zpráva volební komise  
    předsedkyně volební komise p. Lustigová přednesla výsledky voleb 
    (zápis volební komise - příloha č.6) : 
    p. Budil Jiří ............ pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdržel se 1 hlas 
    p. Kaňák Antonín ...pro   7 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 5 hlasů  
    p. Řípa Karel ......... pro   6 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 6 hlasů 
      člen představenstva : p. Budil Jiří, p. Kaňák Antonín 
      náhradník                   p. Řípa Karel 
      Zápis volební komise (příloha č. 6) 

 
10. Usnesení a závěr 
      P. Rudolf Miller, předseda  návrhové komise, přednesl návrh usnesení.  
      K návrhu usnesení nebyly ze strany delegátů žádné připomínky, 
      návrh usnesení schválen všemi hlasy (příloha č. 7). 

 
      Závěrem poděkoval Ing. Pospíchal všem přítomným za spolupráci a ukončil tak    
      shromáždění delegátů. 
     
V Čelákovicích dne 5.3.2013 
 
    Zapsala: Sedlatá 
 
 
    Ověřovatelé zápisu:     p. Crkalová Eva                     ........................................... 
 
                                          p. Budil Jiří                             ........................................... 
     



   


