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

 
U S N E S E N Í 

z jednání Shromáždění delegátů SVORNOST, stavebního bytového družstva, konaného dne 23.5.2018 

A . Shromáždění delegátů schvaluje:  

a) zprávu předsedkyně představenstva 
b) zprávu o činnosti kontrolní komise  
c) řádnou účetní uzávěrku za rok 2017 
d) vypořádání výsledků hospodaření za rok 2017 takto: 

ztrátu ve výši 437.548,71 Kč v souladu s čl. 92 odst. 4) stanov družstva převést na vrub 
- nedělitelného fondu 437.548,71 Kč 

e) odměnu pro členy představenstva a kontrolní komise dle čl. 58 odst. 2 stanov družstva 
v celkové částce 163 tis. Kč 

f) zhodnocení dalších volných finančních prostředků družstva ve výši 6 mil. Kč nákupem 2 ks 
dluhopisů JTFG VIII 4,00/22 v nominální hodnotě 3 mil. Kč/ks nakupovaných v kurzu platném 
v den nákupu  

g) směrnici pro poskytování finanční výpomoci v předloženém znění 

B. Shromáždění delegátů bere na vědomí: 

a) Zprávu auditora Ing. Marka Řiháka a jeho výrok: 
Podle mého názoru účetní závěrka obchodní korporace SVORNOST, stavební bytové družstvo 
k 31.12.2017 ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční pozice a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok od 1.1.2017 do 31.12.2017 

v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými účetními předpisy České republiky. 

C. Shromáždění delegátů ukládá: 

a) představenstvu družstva operativně rozhodovat o dalším zhodnocení finančních prostředků 
družstva ihned po jejich uvolnění z finančních produktů, na nichž jsou dočasně vázány, s  tím, 
že jako finanční nástroje pro další zhodnocení mohou být použity pouze termínované účty 
(vklady) u silných bank, dluhopisy s co nejmenší možnou mírou rizika a případně podílové listy 
fondů rovněž co nejméně rizikové, přičemž celkový součet všech takto uložených či 
investovaných peněz nesmí překročit limitní částku 60 mil. Kč 

       b) všem předsedům výborů členských samospráv seznámit vhodnou formou (schůze nebo 
vyvěšení na nástěnku v domě) členy příslušného hospodářského střediska s   usnesením 
shromáždění delegátů 

 
D. Shromáždění delegátů zamítá: 
 

a) dle čl. 24 odst. 5 stanov družstva námitku pana Květoslava Janíka ze dne 9.5.2018 jako 
nedůvodnou a potvrzuje rozhodnutí představenstva ze dne 17.4.2018 o jeho vyloučení z  řad 
členů družstva 

 
V Kroměříži dne 23. 5. 2018 
 
   předseda návrhové komise  Vladimíra Vlasatá v.r. 
   člen návrhové komise  Vladimír Melichar v.r. 
   člen návrhové komise  Roman Běhal v.r.               


