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Představenstvo družstva 
rozhodlo o konání shro-
máždění delegátů dne 
17. června 2020. S ohle-
dem na vyhlášená opatře-
ní k ochraně proti šíření 
COVID-19 došlo k posu-
nutí tohoto shromáždění až 
na červen, kdy již lze tako-
véto jednání za zpřísněných 
hygienicko-epidemiologic-
kých opatření uskutečnit. 
Jednání se bude tentokrát 
konat v zasedací místnosti 
Městského úřadu ve Žďá-
ře nad Sázavou. Program 
byl upraven tak, aby došlo 
v co nejkratší době k pro-
jednání pouze nezbytných 
bodů, kterými je schválení 
účetní závěrky za rok 2019 
a podání informace o prů-
běžném plnění „Hlavních 
úkolů pro volební období 
2017-2021“. Každý z účast-
níků jednání se bude muset 
dostavit se zakrytými ústy 
a nosem ochrannou rouš-
kou a před vstupem do sálu 
si bude muset vydezinfiko-
vat ruce. K oběma hlavním 
bodům jednání byly zpra-
covány písemné materiá-
ly, které budou delegátům 
zaslány spolu s pozvánkou 
na toto zasedání.

Pokud jde o hospodaření 
družstva v roce 2019, je toto 

hodnoceno pozitivně, pro-
tože skončilo ziskem ve výši 
400,4 tis. Kč. Podrob-
ně jsou výsledky uvedeny 
ve „Výroční zprávě o hospo-
daření v roce 2019“. Hlav-
ní podíl na tomto výsledku 
má jednak snížení nákladů 
oproti původnímu rozpočtu 
a současně navýšení tržeb. 
K jejich nárůstu přispělo 
zvýšení počtu spravovaných 
bytů, bonifikace pojišťov-
ny za nízký škodní průběh 
v roce 2019 a v neposlední 
řadě i to, že se podařilo pro-
najmout celý areál družstva.

Účetní závěrka družstva 
za rok 2019 byla ověře-
na prostřednictvím audi-
tu provedeného auditor-
skou společností InForm 
Audit s. r. o. V závěru zprá-
vy auditora je konstatováno, 
že kontrola nezjistily žádná 
závažná porušení účetních 
pravidel a předpisů. Infor-
mační systém družstva plní 
svoje funkce a v družstvu 
proběhly předepsané inven-
tarizace. Obraz aktiv a pa-
siv je podrobné popsán 
v Příloze k účetní závěrce 
i ve Výroční zprávě o hospo-
daření družstva.

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.

Ve svém vystoupení před-
seda představenstva sezná-
mí přítomné i s průběž-
ným plněním „Hlavních 
úkolů pro volební období 
2017-2021“. Lze konstato-
vat, že se většinu stanove-
ných úkolů daří naplňovat. 
Daří se i zajišťovat vyrovna-
né hospodaření družstva, 
ke kterému částečně přispí-
vá i čerpání již dříve vytvo-
řených rezerv ale i nezbyt-
né zvyšování výše příspěvku 
na činnost družstva, respek-
tive na zajištění správy jed-
notek. Podařilo se zajistit 
obměnu většiny zaměstnan-
ců v důchodovém věku, 
aniž by se to jakkoliv nega-
tivně promítlo do činnos-
ti družstva. Dořešena byla 
i otázka souběhu funkce 
ředitele a předsedy předsta-
venstva, když novou ředi-
telkou se stala od 1. 1. 2020 
Ing. Michaela Šmídová 
a Ing. Zdeněk Štursa zůstává 
do konce funkčního období 
již jen ve funkci předsedy 

představenstva. Bylo kon-
statováno, že jsou průběžně 
ve spolupráci s jednotlivý-
mi společenstvími vlastní-
ků využívány i vyhlašované 
dotační programy na opra-
vy a rekonstrukce bytových 
domů. V roce 2017 byla 
poskytnuta dotace ve výši 
přes 3,45 mil. Kč, v roce 
2018 ve výši 2,35 mil. Kč a 
v roce 2019 činila dotace 
v rámci programu „Byto-
vé domy bez bariér“ cel-
kem 1,25 mil. Kč a v rámci 
programu IROP činí pří-
slib dotace na rekonstrukci 
domu 2,33 mil. Kč. Celkem 
tedy za uplynulé období 
činí výše přijaté a přislíbené 
dotace pro domy ve správě 
družstva téměř 9,4 mil. Kč.

Všechny písemné materi-
ály předložené k projedná-
ní na shromáždění delegá-
tů budou v plném rozsahu 
zveřejněny ještě před zase-
dáním shromáždění delegá-
tů na webových stránkách 
družstva (www.sbdzh.cz). 
Zveřejněn zde bude i zápis 
a přijaté usnesení z tohoto 
jednání shromáždění dele-
gátů.

  Ing. Zdeněk Štursa
předseda představenstva

ZELENÁ HORA, 
stavební bytové družstvo

V rámci prevence šíře-
ní COVID-19 přijalo 
družstvo v návaznosti na 
vyhlášený stav nouze a 
opatření Vlády ČR vlastní 
preventivní opatření. Tato 
družstvo postupně přizpů-
sobuje vývoji pandemie v 
rámci ČR a vládních naří-
zení. V současné době je 
činnost družstva zajištěna 
v režimu zvýšených hygie-
nicko-epidemiologických 
opatření. Patří k nim pře-
devším omezení kontaktu 
zaměstnanců s veřejnos-

tí. Proto doporučujeme 
našim členům, nájemcům 
družstevních bytů a vlast-
níkům či nájemcům bytů 
či nebytových prostorů 
ve správě družstva vyřizo-
vat své záležitosti přede-
vším písemnou formou, 
kdy je možné písemnosti 
vložit do listovní schrán-
ky u vstupu do budovy 
družstva. Další možnos-
tí je využití elektronické 
komunikace či vyřízení 
věci prostřednictvím tele-
fonu. Pokud je nezbytný 

osobní kontakt se zaměst-
nanci družstva, doporu-
čujeme předem si s kon-
krétním zaměstnancem 
telefonicky dohodnout 
termín schůzky. Kontaktní 
údaje lze nalézt na webo-
vých stránkách družstva: 
www.sbdzh.cz . Při osob-
ním jednání je třeba již 
při vstupu do administra-
tivní budovy mít nasaze-
nu ochrannou roušku či 
obdobným způsobem mít 
zakrytá ústa a nos. Pokud 
se u někoho projevují 

některé z příznaků náka-
zy COVID-19, nesmí své 
záležitosti řešit osobně, 
ale výhradně telefonicky 
či prostřednictvím elek-
tronické korespondence. 
Věříme, že tato opatření 
budou všichni dodržovat 
a zajistí tak ochranu nejen 
zdraví našich zaměstnan-
ců, ale i svého. 

Děkujeme za pochopení.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

Informace o konání shromáždění delegátů

Chod družstva v období šíření COVID-19


