SVORNOST, stavební bytové družstvo
Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž
USNESENÍ
z jednání náhradního Shromáždění delegátů SVORNOST, stavebního bytového družstva,
konaného dne 21.6.2017
A . náhradní Shromáždění delegátů schvaluje:
a)
b)
c)
d)

zprávu předsedkyně představenstva
zprávu o činnosti kontrolní komise
řádnou účetní uzávěrku za rok 2016
vypořádání výsledků hospodaření za rok 2016 takto:
ztrátu ve výši 515.774,68 Kč v souladu s čl. 92 odst. 4) převést na vrub
- nedělitelného fondu
515.774,68 Kč
e) odměnu pro členy představenstva a kontrolní komise dle čl. 58 odst. 2 stanov družstva
v celkové částce 163 tis. Kč
f) zhodnocení volných finančních prostředků družstva v celkové výši 15 mil. Kč po ukončení
dvou vkladových účtů u J&T banky a.s. nákupem tří kusů dluhopisu JTFG VII 3,00%/2019 a
nákup 6 tis. kusů dluhopisu EPH 3,50%/2020, obojí s fixní roční úrokovou sazbou uvedenou
v názvu dluhopisu, a to prostřednictvím J&T banky, a.s.
g) prodej nebytových jednotek 3163 – 3165/45 a 3167/48 se spoluvlastnickým podílem na
společných částech domu č.p. 3163 – 3167 a pozemku parc. č. 5055 v ulici Tovačovského,
Kroměříž za podmínek uvedených v předloženém znění
B. náhradní Shromáždění delegátů bere na vědomí:
a) Zprávu auditorky Ing. Pavlíny Frajtové a její výrok:
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti SVORNOST, stavební bytové
družstvo, sestavené na základě účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016,
výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje
popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o
společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Podle mého názoru účetní
závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2016 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu se zákonem
o účetnictví a příslušnými účetními předpisy České republiky.
C. náhradní Shromáždění delegátů ukládá:
a) všem předsedům výborů členských samospráv seznámit vhodnou formou (schůze nebo
vyvěšení na nástěnku v domě) členy příslušného hospodářského střediska s usnesením
shromáždění delegátů
V Kroměříži dne 21. 6. 2017
předseda návrhové komise

Ing. Josef Baďura v.r.

člen návrhové komise

Zdeněk Tichý v.r.

člen návrhové komise

Bronislava Štěbrová v.r.

