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Volby nových členů orgánů družstva

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HORA , stavební bytové družstvo, Žďár nad 

Sázavou oznamuje svým členům a obchodním partnerům, 
že bude družstvo (kanceláře i pokladna)

od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017
UZAVŘENO

Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu řešili 
nejdéle do 22. 12. 2016 nebo až od 2.1.2017

Předseda představenstva

Dne 24. listopadu 2016 se kona-
lo shromáždění delegátů ZELE-
NÁ HORA , stavebního bytové-
ho družstva, jehož hlavním cílem 
bylo zvolit nové členy orgánů 
družstva na funkční období 2017 
– 2021. Předseda představen-
stva ve svém vystoupení stručně 
zhodnotil uplynulé funkční ob-
dobí. Seznámil delegáty s plně-
ním sedmi hlavních úkolů, které 
si představenstvo na končící vo-
lební období stanovilo. 

Bylo konstatováno, že se poda-
řilo udržet příznivý ekonomický 
vývoj družstva, i když se do něj 
od roku 2014 začal negativně 
promítat pokles úrokových sa-
zeb, který zejména v roce 2015 a 
2016 výrazně ovlivnil pokles fi -
nančních výnosů z hospodaření 
s volnými fi nančními prostředky 
družstva. 

V těchto letech bylo ke konso-
lidaci výsledků třeba použít prů-
běžně vytvořené rezervy v letech, 
kdy bylo dosahováno vyššího 
zisku. Použití těchto prostředků 
umožnilo splnit cíl, který si před-
stavenstvo dalo, a to nezvyšovat 
příspěvek na činnost družstva a 
správu jednotek. 

K naplnění tohoto cíle přispělo 
zavedení nové realitní činnosti 
družstva od roku 2012, která při-
spěla do celkových tržeb družstva 
v objemu téměř 980 tis. Kč. 

Podařilo se řešit odstraňová-
ní havárií na domech, a to díky 
smlouvě o zajištění havarijních 
oprav uzavřené počátkem voleb-
ního období se společností PA-
MEX spol. s r.o.

Zatím nedořešena ale zůstává 
otázka odstraňování řas a plísní 

na fasádách domů. Díky aktivitě 
družstva vznikl i výzkumný úkol, 
který se zabývá touto problema-
tikou. Byly provedeny i opravy 
fasád na dvou domech, ale k vět-
šímu odstraňování těchto řas a 
plísní prozatím nedošlo. Dle vy-
jádření odborníků by bylo třeba 
ošetřovat povrch fasád domů po 
osmi až deseti letech. Dosud po-
užívané technologie oprav však 
garantují odstranění řas a plísní 
maximálně na pět let. Proto pro-
zatím čekáme na výsledky pou-
žitých technologií, ale i na nové 
postupy, které by zabránily zne-
hodnocení fasád alespoň na de-
set let.

Podařilo se splnit i všechny úko-
ly v oblasti legislativně – právní. 
Byly vypracovány a postupně na 
zasedáních společenství vlastníků 
i schváleny změny stanov tak, aby 
odpovídaly novému občanskému 
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nové legislativě byl přizpůso-
ben i Domovní řád a Smlouva o 
zajišťování správy bytových do-
mů a pozemků, které rovněž byly 
projednány na zasedáních spo-
lečenství vlastníků. Na základě 
nového zákona č. 67/2013 Sb., o 
službách, a vyhlášky č. 269/2015 
Sb. byla společenstvím předlože-
na ke schválení i Směrnice č. 3 O 
úhradách za plnění poskytovaná 
s užíváním bytových jednotek. 
Na základě požadavků společen-
ství vlastníků řešit na domech i 
pravidla pro provádění rekon-
strukcí v bytech, byla vypracová-
na Směrnice č. 2, kterou se stano-
ví povinnosti vlastníkům bytů při 
provádění úprav a modernizací 
bytových jednotek.

Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017
členům družstva a obchodním partnerům

přejí
představenstvo, kontrolní komise 
a zaměstnanci ZELENÁ HORA, 

stavebního bytového družstva

Průběžně je naplňován i úkol 
zajistit plynulou generační obmě-
nu zaměstnanců družstva a členů 
orgánů družstva, tj. představen-
stva a kontrolní komise. Pokud 
jde o zaměstnance, tak odešlo 
do důchodu ve druhé polovině 
funkčního období pět zaměst-
nanců. U členů statutárních or-
gánů nově již nekandidovalo cel-
kem šest bývalých členů těchto 
orgánů a tyto se podařilo nahra-
dit novými kandidáty z řad členů 
družstva.

Závěrem svého vystoupení po-
děkoval předseda představenstva 
všem, kteří pracovali ve prospěch 
družstva v končícím funkčním 
období.

Po zhodnocení uplynulého 
funkčního období probíhaly pod 
vedením volební komise volby 
nových členů představenstva a 
kontrolní komise. Do pětičlenné-
ho představenstva bylo navrženo 
celkem sedm kandidátů a do pě-
tičlenné kontrolní komise bylo 
navrženo pět kandidátů. 

Po představení se všech kan-
didátů proběhly volby formou 
tajného hlasování, ve kterých 
byli za členy představenstva 
zvoleni:  

• Dvořák Jiří, Žďár nad Sázavou 
4 

• Ing. Formánek Michael, Žďár 
nad Sázavou 4 

• JUDr. Hájek Miroslav, Žďár 
nad Sázavou 5 

• Ing. Štursa Zdeněk, Žďár nad 
Sázavou 1

• Ing. Večeřa Stanislav, Žďár nad 
Sázavou 4

Za náhradníky na členy před-
stavenstva byli zvoleni:

• Ing. Lukeš Zdeněk, Žďár nad 
Sázavou 2

• Mrkos Josef, Žďár nad Sáza-
vou 6

Za členy kontrolní komise byli 
zvoleni všichni navržení kandidá-
ti, a to:

• Ing. Čech Luboš, Žďár nad Sá-
zavou 6

• Harvánek Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 1

• JUDr. Krytinář Bohuslav, Žďár 
nad Sázavou 4

• Ing. Kvasnička Jiří, Žďár nad 
Sázavou 6

• Vostrejš Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 4

Bezprostředně po vyhlášení vý-
sledku voleb proběhla ustano-
vující schůze představenstva, na 
které si členové představenstva 
zvolili za předsedu představen-
stva ing. Zdeňka Štursu a za mís-
topředsedu představenstva pana 
Jiřího Dvořáka. 

Na ustanovující schůzi kontrol-
ní komise byl zvolen předsedou 
této komise ing. Jiří Kvasnička a 
místopředsedou JUDr. Bohuslav 
Krytinář.

V rámci dalších bodů progra-
mu shromáždění delegátů byly 
mimo jiné schváleny smlouvy o 
výkonu funkce pro nově zvolené 
členy orgánů družstva a dále pak 
i změny stanov družstva v soula-
du s předloženým písemným ná-
vrhem. Bylo rovněž rozhodnuto 
o tom, že se bytové družstvo plně 
podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, jako 
celku, a na základě tohoto roz-
hodnutí byly upraveny i stano-
vy družstva, které byly na závěr 
shromážděním delegátů schvále-
ny v plném znění. 

Text úplného znění stanov bude 
zveřejněn na internetových strán-
kách družstva nejdéle do patnác-
ti dnů od data, kdy tyto stanovy 
nabydou účinnosti zápisem do 
obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně.

Předseda představenstva
      Ing. Zdeněk Štursa


