Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154

Zápis
ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 27.5.2021
od 14:00 hodin v zasedací místností SBD Pelhřimov v sídle družstva

Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal Vilímek, Ing. Zdeněk Kahoun, Mgr. Martin Koukol,
Mgr. Jaroslava Soukupová, Ludmila Příhodová, Jan Růžek, Jiří Vališ, Ing. Jaroslav Strachota
Omluveni:
Za KK: Václav Čech a Zdeněk Dubský
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Zahájení, volba předsedy družstva
Schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele
Volba místopředsedů družstva
Různé

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání, jmenování zapisovatele
Schůzi představenstva zahájila nejstarší členka představenstva paní Mgr. Jaroslava
Soukupová, která přivítala přítomné členy představenstva, informovala je o výsledcích
hlasování způsobem per rollam a počtech hlasů jednotlivých kandidátů, pogratulovala všem
zvoleným kandidátům ke zvolení do představenstva a konstatovala, že schůze je usnášení
schopná. Byly rozeslány podklady 71 delegátům, převzalo si 69 delegátů. Ve volbách do
představenstva se vrátilo 57 hlasovacích lístků. Paní Mgr. Jaroslava Soukupová navrhla do
funkce předsedy představenstva Ing. Jiřího Matiáška. Ve veřejném hlasování byli všichni
členové představenstva pro a Ing. Jiří Matiášek byl tedy jednohlasně zvolen předsedou
představenstva SBD Pelhřimov.
Usnesení č. 80/2021 – představenstvo zvolilo předsedou představenstva SBD Pelhřimov
Ing. Jiřího Matiáška.
Ad 2) Schválení programu jednání, jmenování zapisovatele
Ing. Matiášek poděkoval za zvolení předsedou představenstva družstva a ujal se řízení schůze
představenstva. Byl schválen program jednání s body: volba místopředsedů a různé.
Zapisovatelem byl jmenován Ing. Michal Vilímek.

Ad3) Volba místopředsedů družstva
Předseda družstva Ing. Jiří Matiášek navrhl, aby byl zachován počet dvou místopředsedů.
Všichni přítomní byli pro. Do funkce místopředsedy představenstva byl navržen Ing. Michal
Vilímek. Všichni členové hlasovali pro. Dále byla do funkce místopředsedkyně představenstva navržena paní Ludmila Příhodová. Opět všichni členové představenstva hlasovali pro.
Usnesení č. 81/2021 – představenstvo zvolilo místopředsedy představenstva SBD
Pelhřimov Ludmilu Příhodovou a Ing. Michala Vilímka.
Ad 4) Různé
Představenstvo dále projednalo:
a) Členské a bytové záležitosti.
Usnesení č. 82/2021 – představenstvo bere na vědomí členské a bytové záležitosti
tak, jak jsou uvedeny v přiložených podkladech.
b) Byly domluveny termíny jednání představenstva družstva do konce roku 2021.
Představenstvo se sejde v těchto termínech: 23.6.; 12.8.; 16.9.; 21.10.; 18.11. a 16.12..
Schůze předsedů samospráv jsou plánovány v termínu 8.-11.11.2021. Shromáždění
delegátů k odsouhlasení změn stanov vyplývajících z novel zákonů a pro volby
náhradníků do představenstva a kontrolní komise bude 25.11.2021. Všechny tyto akce
budou pouze v případě, že je umožní hygienicko-epidemiologická situace.
c) Předseda družstva Ing. Jiří Matiášek navrhl členům představenstva zřízení technické
komise jako poradního orgánu představenstva družstva. Členy komise byli navržení
Jaroslav Zrebný, Ing. Zdeněk Kahoun a Dušan Škrampal.
Usnesení č. 83/2021 – představenstvo odsouhlasilo vznik technické komise
představenstva.
d) Bývalý předseda kontrolní komise Václav Čech informoval členy představenstva o
jednání KK družstva dne 19. května 2021. Kontrolní komise projednala prověrku
autoprovozu za II. pololetí roku 2020, kontrolu hospodaření střediska údržby a
prověrku výběrových řízení za rok 2020. Žádná z kontrol neshledala závažnějších
nedostatků. Dále KK projednala stížnosti členů družstva z domů Počátky 624 a
Obrataň 156. Na závěr bývalý předseda kontrolní komise Václav Čech poděkoval
členům představenstva za letitou spolupráci a popřál jim v další práci mnoho úspěchů.
Usnesení č. 84/2021 – představenstvo družstva vzalo zprávu bývalého předsedy
KK pana Václava Čecha o činnosti KK na vědomí.
e) Příští zasedání představenstva bude ve středu 23.6.2021 v zasedací místnosti SBD
Pelhřimov.
V Pelhřimově dne 31.5.2021
Zapsal: Ing. Michal Vilímek

Zápis ověřil: Ing. Jiří Matiášek

