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ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo
Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou

Bližší informace získáte telefonicky na čísle 566 651 911, prostřednictvím e-
mailové pošty na adrese info@sbdzh.cz nebo v sídle družstva na adrese Brněn-
ská 1146/30, Žďár nad Sázavou.

• 1. Kanceláře
Jedná se celkem o pět kanceláří 

v  I. podlaží administrativní budo-
vy o celkové ploše 109,95 m2 a jed-
nu kancelář ve II. podlaží o ploše 
32,5 m2 s možností využití i pro 
obchodní činnost.

Vstup do budovy je zajištěn hlav-
ním vchodem ovládaným po pracov-
ní době prostřednictvím čipové karty 
a je monitorován kamerovým systé-
mem. Kanceláře jsou volné.

• 2. Volné venkovní zpevně-
né plochy

o celkové výměře až 500 m2. Tato 
asfaltová plocha je vhodná pro skla-
dování materiálu či parkování vozi-
del. Příjezd do areálu je z Brněnské 
ulice branou ovládanou po pracovní 
době prostřednictvím čipové katry. 
Vjezd do areálu je nepřetržitě moni-
torován kamerovým systémem. Plo-
cha je již k dispozici.

PRONAJME TYTO VOLNÉ NEBYTOVÉ PROSTORY
A PLOCHY

Dne 26. května 2016 se 
bude konat shromáždě-
ní delegátů ZELENÁ 
HORA, stavebního byto-
vého družstva, které má na 
programu zasedání mimo 
jiné zhodnocení a uzavření 
výsledků hospodaření za rok 
2015, projednání a schvále-
ní změny stanov, jednacího 
řádu, volebního řádu, směr-
nice č.118/2015 o stanove-
ní příspěvků a poplatků na 
činnost družstva a zvolení 
volební komise pro zajiště-
ní podzimních voleb členů 
orgánů družstva na nové 
volební období. 

Ke všem hlavním bodům 
jednání byly zpracovány 
písemné materiály, které 
byly delegátům zaslány spo-
lu s pozvánkou na toto zase-
dání.

Výsledky hospodaření 
jsou uvedeny ve zpracované 
písemné výroční zprávě, ze 
které vyplývá, že se v hos-
podaření družstva i v roce 
2015 negativně promítl dal-
ší výrazný pokles úrokových 
sazeb. V porovnání s rokem 
2013 dosáhl propad finanč-
ních výnosů částky přes 1,9 
mil Kč. 

Výpadek ve výnosech byl 
utlumen jednak snížením 
nákladů a dále i zapojením 
dříve vytvořených rezerv 
určených právě pro řeše-
ní takovéto situace. Díky 
tomu skončilo hospodaře-
ní družstva v tomto roce se 
ziskem necelých 94 tis. Kč. 
Součástí zprávy je i návrh 
na rozdělení tohoto zis-
ku, a to spolu s nerozděle-
ným zůstatkem zisku z roku 
2014. Celkem je možné 
rozdělit zisk v objemu přes 
470,4 tis. Kč. Představen-
stvo družstva navrhlo, aby 
z této částky bylo rozděleno 
pouze 279,3 tis. Kč a zbý-
vajících 191,1 tis. Kč bylo 
ponecháno jako nerozdě-
lený zisk pro příští rok jako 

rezerva. 
Účetní závěrka družstva za 

rok 2015 byla ověřena pro-
střednictvím auditu prove-
deného auditorskou spo-
lečností InForm Audit s.r.o. 
V závěru této zprávy audito-
ra je konstatováno, že účetní 
závěrka dává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv družstva, 
nákladů a výnosů a výsled-
ku jeho hospodaření za rok 
2015 v souladu s českými 
účetními předpisy.

Vedle uzavření roku 2015 
budou delegáti seznámeni 
i s plněním hlavních úko-
lů pro nové funkční obdo-
bí 2012 až 2016, které si na 
základě usnesení z voleb-
ního shromáždění delegá-
tů konaného 24.11.2011, 
stanovilo představenstvo. 
Na programu je rovněž 
vystoupení předsedy kon-
trolní komise, ve kterém 
bude informovat přítomné 
delegáty o činnosti komise 
a zjištěných závěrech z pro-
váděných kontrol s tím, že 
nebyly při kontrolní čin-
nosti zjištěny žádné zásadní 
nedostatky v práci družstva 
a jeho zaměstnanců. 

Podstatná část jednání 
bude věnována změně výše 
uvedených vnitřních před-
pisů družstva. Pokud jde 
o stanovy družstva, vychá-
zí předložený návrh jednak 
ze změny některých práv-
ních předpisů (např. zákona 
67/2013 Sb.) a dále z upřes-
nění výkladu stávající právní 
úpravy či navazující na plat-
ná rozhodnutí soudů. Vedle 
toho je ve stanovách prove-
deno i upřesnění textu něk-
terých článků. 

Obecně lze konstatovat, že 
se jedná o jednoduché změ-
ny, které mají vesměs cha-
rakter formální úpravy textu 
stanov. Druhá, podstatněj-
ší část změn stanov se týká 
článků 68 až 77, které se 
mění v souvislosti s přípra-
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vou podzimních voleb a 
nutnosti řešit souběh funk-
ce zaměstnance ve funkci 
ředitele a člena statutární-
ho orgánu družstva, který 
je dle aktuálního výkladu 
nového občanského záko-
níku a zákona o obchodních 
korporacích nepřípustný. 
Zjednodušeně lze konstato-
vat, že se družstvo vrací od 
řízení družstva ředitelem 
k řízení předsedou předsta-
venstva, a tomu odpovída-
jí i předložené úpravy sta-
nov. Podstatnou změnou 
však u předsedy předsta-
venstva bude to, že nemůže 
být zaměstnancem, ale vše 
bude vykonávat na základě 
smlouvy o výkonu funkce. 

Text této smlouvy bude 
připraven k projednání 
a schválení na podzimní 
shromáždění delegátů, kde 
proběhnou i volby členů 
představenstva, které si pak 
ze svého středu zvolí před-
sedu představenstva. 

Této změně vedení 
družstva předsedou před-
stavenstva a otázce jeho 
volby odpovídají i navržené 
změny ve volebním a jed-
nacím řádu. Prvním kro-
kem k zajištění podzimních 

voleb je zvolení volební 
komise, která se po schvále-
ní ujme přípravy kandidátek 
pro tyto volby.

Na jednání je předložen i 
návrh na změnu směrnice 
č.118/2015 o stanovení pří-
spěvků a poplatků na činnost 
družstva. Navržená změna 
vychází především z negativ-
ního vývoje úrokových sa-
zeb, který se projevil v pokle-
su výnosů družstva, který je 
třeba řešit. Delegátům jsou 
předloženy dvě varianty řeše-
ní s tím, že představenstvo 
družstva doporučilo delegá-
tům zvolit variantu č.I, kterou 
je zjednodušeně řečeno sjed-
nocení výše příspěvku pro 
nájemce i vlastníky na částce 
157,- Kč/měsíc, kterou dnes 
prakticky platí většina členů, 
kteří bydlí v domech, kde je 
společenství vlastníků s práv-
ní subjektivitou.

Všechny písemné materiály 
předkládané na shromáždě-
ní delegátů jsou v plném roz-
sahu zveřejněny na webo-
vých stránkách družstva 
(www.sbdzh.cz) a zveřejněn 
zde bude i zápis z jednání 
shromáždění delegátů.

 Ing. Zdeněk Štursa, 
 předseda představenstva


