SVORNOST, stavební bytové družstvo
Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž

USNESENÍ
z jednání Shromáždění delegátů SVORNOST, stavebního bytového družstva, konaného dne
23.9.2015
A. Shromáždění delegátů schvaluje:
a) zprávu volební komise přednesenou předsedou volební komise o výsledcích voleb do
představenstva a kontrolní komise
b) zhodnocení dalších volných finančních prostředků družstva ve výši 20 mil. Kč vložením na
vkladové účty u J&T BANKY, a.s., a to takto:
- 15 mil. Kč na vkladový účet se splatností 5 let a úrokem 2,2 % p.a.
- 5 mil. Kč na vkladový účet se splatností 2 roky a úrokem 2,0 % p.a.
Dále schvaluje vložení částky 10 mil. Kč z uvolněných 20 mil. Kč po ukončení stávajícího
dvouletého vkladového účtu u J&T BANKY, a.s. v prosinci 2015 na vkladový účet u téže banky
s dobou splatnosti a úrokem upřesněným ve třetí dekádě měsíce listopadu 2015 na základě
aktuální nabídky banky.
c) úplatný převod nebytových jednotek 3165/46 a 3166/47 se spoluvlastnickým podílem na
společných částech bytového domu č.p. 3163-67 a pozemku parc. č. 5055 v ulici
Tovačovského, Kroměříž na paní Evu Pumprlovou za cenu 900.000,- Kč
d) opětovně, že právo na převedení bytu či garáže do vlastnictví je běžným právem každého
člena SVORNOST, stavebního bytového družstva, a to bez ohledu na podání výzvy či přihlížení
k jakýmkoliv lhůtám a tím potvrzuje své rozhodnutí přijaté dne 18.5.1994
B. Shromáždění delegátů zavazuje:
a) orgány družstva, stávající i budoucí, neuplatnit v případných sporech námitku promlčení, a to
v souvislosti s bodem d) odst. A
C. Shromáždění delegátů ukládá:
a) zvoleným členům představenstva a kontrolní komise vykonávat funkci svědomitě, plnit
svěřené úkoly, dodržovat stanovy družstva a obecně závazné předpisy
b) 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 23. 9. 2015
předseda návrhové komise:
člen návrhové komise:
člen návrhové komise:

Vladimíra Supová v.r.
Vladimír Melichar v.r.
Libor Míček v.r.

