
STRANA 5 Inzerce ŽN - PROSINEC 2021

Na podzimním shromáždění delegátů 
byly zvoleny nové orgány družstva

Dne 21. října 2021 se kona-
lo shromáždění delegátů ZELE-
NÁ HO� , stavebního bytového 
družstva, jehož hlavním cílem bylo 
zvolit nové členy orgánů družstva 
na funkční období 2021–2026. 
Předseda představenstva ve svém 
vystoupení stručně zhodnotil uply-
nulé funkční období. Seznámil dele-
gáty s plněním hlavních úkolů, které 
si představenstvo na končící volební 
období stanovilo. 

Bylo konstatováno, že se poda-
řilo udržet příznivý ekonomický 
vývoj družstva, i když se do něj již 
od roku 2014 začal negativně pro-
mítat pokles úrokových sazeb, který 
výrazně ovlivnil pokles fi nančních 
výnosů z hospodaření s volnými 
fi nančními prostředky družstva. V 
některých letech uplynulého voleb-
ního období bylo ke konsolida-
ci výsledků třeba použít průběžně 
vytvořené rezervy v letech, kdy bylo 
dosahováno vyššího zisku s tím, 
že k 1. 1. 2017 činila rezerva 4 247 
tis. Kč a k 1. 1. letošního roku pak 5 
443 tis. Kč. Ke konci roku se očeká-
vá její částečné snížení, protože část 
z ní bude použita ke krytí nákladů 
na generální opravu střechy admi-
nistrativní budovy družstva.

Podařilo se splnit i všechny úko-
ly v oblasti legislativně – právní. 
V důsledku neustálých změn záko-
nů týkajících se družstev a spole-
čenství vlastníků v tomto volebním 
období to byl poměrně náročný 
úkol. Přesto se podařilo reagovat 
včas na tyto změny, když byla zpra-
cována v roce 2018 a následně 
na základě zákona č. 110/2019 Sb. 
v roce 2019 i aktualizována směrni-
ce k zajištění zpracování a ochrany 
osobních údajů. Na základě nove-
ly zákona č. 89/2012 Sb. občanský 
zákoník a zákona č. 90/2012 SB., 
zákona o obchodních korporacích, 
byly přizpůsobeny stanovy družstva 
těmto novelám a na podzimních 

zasedáních společenství vlastníků 
v letošním roce jsou novelizovány 
i stanovy těchto společenství vlast-
níků. 

Průběžně byl naplňován i úkol 
zajistit plynulou generační obmě-
nu zaměstnanců družstva. V prů-
běhu volebního období odešli do 
důchodu celkem 4 zaměstnanci 
družstva, další dva ukončili pracov-
ní poměr výpovědí a odešli k jiné-
mu zaměstnavateli a na mateřskou 
dovolenou nastoupily další dvě 
zaměstnankyně. Na postupně uvol-
něná místa bylo přijato celkem osm 
nových zaměstnanců, z nichž jeden 
ukončil svůj pracovní poměr výpo-
vědí. Došlo tedy k výrazné obmě-
ně zaměstnanců, která byla dob-
ře zvládnuta a neprojevila se nijak 
negativně na činnosti družstva.

V rámci odchodu do důchodu 
byla dořešena i otázka souběhu 
funkce předsedy a ředitele, když 
v průběhu roku 2019 bylo rozhod-
nuto o rozdělení funkce předse-
dy a ředitele družstva. Na základě 
výběrového řízení jmenovalo před-
stavenstvo družstva do funkce ředi-
tele Ing. Michaelu Šmídovou a Ing. 
Zdeněk Štursa dále vykonává funk-
ci předsedy představenstva jako 
neuvolněný funkcionář na zákla-
dě smlouvy o výkonu funkce. Tato 
změna byla realizována k 1. 1. 2020.

Dařilo se i v oblasti získává-
ní prostředků z dotačních progra-
mů na opravy domů. V uplynulém 
volebním období existovaly dva 
dotační programy, které mohly byto-
vé domy využívat. Tím prvním byl 
program „IROP“ v rámci něhož bylo 
možné provádět komplexní rekon-
strukce domů. Do tohoto programu 
se zapojilo celkem šest domů, které 
získaly dotaci v celkové výši 11 628 
tis. Kč. Druhým programem pak byl 
program „Bytové domy bez bariér“, 
který umožňoval dodatečné vybu-
dování výtahů u domů, kde neby-

OZNÁMENÍ
ZELENÁ HO� , stavební bytové družstvo, Žďár nad Sázavou 

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

od 24. 12. 2021 do 2. 1. 2021 UZAVŘENO
Žádáme Vás proto, abyste si své záležitosti ve vztahu k družstvu 

řešili nejdéle do 22. 12. 2021 nebo až v lednu roku 2022.
Předseda představenstva

ly pořízeny v rámci výstavby a dále 
možnost vybudovat bezbariérový 
přístup do domu. Do tohoto pro-
gramu se zapojilo celkem šest domů 
s výší dotace 3 699 tis. Kč. Celkem se 
tedy podařilo získat dotace v celkové 
výši 15 327 tis. Kč.

V roce 2018 byl úspěšně zahájen 
proces využívání nových možností 
v oblasti informatiky, když byl všem 
nájemcům a vlastníkům zaslán pří-
stupový kód k možnému přihlá-
šení se na portál „poschodech.cz“. 
Postupně byly na portálu zveřejňo-
vány jak vnitřní předpisy jednot-
livých společenství vlastníků, tak 
i zápisy ze zasedání společenství 
vlastníků v jednotlivých letech, ale 
i základní dokumenty týkající se 
jednotlivých bytů, jako je předpis 
měsíčních záloh, roční vyúčtování 
měsíčních úhrad, stav dlouhodobé 
zálohy na opravy apod. Aktuálně 
eviduje družstvo 1124 registrova-
ných uživatelů, tj. 23,32%.

Dále byl společně s předpisem 
měsíčních zálohových plateb na rok 
2021 zaslán všem nájemcům a vlast-
níkům formulář k vyjádření souhla-
su s elektronickým doručováním 
písemností. Družstvo tak reagova-
lo na situaci, kdy kvůli šíření nemo-
ci Covid 19 byl omezen přístup 
na družstvo a kontakt mezi lidmi. 
Aktuálně evidujeme 1 543 souhla-
sů s tímto způsobem doručování tj. 
31,7 % a další souhlasy získáváme 
na probíhajících zasedáních spo-
lečenství vlastníků. Toto opatření 
je jedním z možných a důležitých 
nástrojů, jak zvýšit informovanost 
nájemců a vlastníků, ale i jak při-
spět ke snížení nákladů na činnost 
družstva.

Závěrem svého vystoupení kon-
statoval předseda představenstva, 
že činnost družstva byla v posled-
ních dvou letech ztížena v důsledku 
nemoci Covid 19. Přesto se poda-
řilo zajistit jak chod družstva, tak 
i spravovaných domů bez podstat-
ných nedostatků. Poděkoval pro-
to všem nájemcům i vlastníkům 
bytů za ochotu tolerovat ztížené 
podmínky, všem zástupcům domů 

za vstřícnost a ochotu spolupraco-
vat s družstvem zejména při zajišťo-
vání zápisů per rollam a zajištění 
provozu jednotlivých domů. Dále 
poděkoval i všem zaměstnancům 
družstva, kteří to vše úspěšně zvlád-
li. Závěrem rovněž poděkoval všem 
členům orgánů družstva, kterým 
skončilo funkční období, ve kterém 
část svého osobního času věnovali 
ve prospěch družstva a jeho členů.

Po zhodnocení uplynulého funkč-
ního období probíhaly pod vede-
ním předsedy volební komise vol-
by nových členů představenstva 
a kontrolní komise. Do pětičlenné-
ho představenstva bylo navrženo 
celkem šest kandidátů a do pěti-
členné kontrolní komise bylo 
navrženo pět kandidátů. Po před-
stavení se všech kandidátů proběh-
ly volby formou tajného hlasování, 
ve kterých byli za členy předsta-
venstva zvoleni: 
• Dvořák Jiří, Žďár nad Sázavou 4 
• Ing. Formánek Michael, Žďár nad 
Sázavou 4 
• JUDr. Hájek Miroslav, Žďár nad 
Sázavou 2 
• Ing. Štursa Zdeněk, Žďár nad Sáza-
vou 1
• Ing. Večeřa Stanislav, Žďár nad 
Sázavou 4
• Náhradníkem člena představenstva 
byl zvolen Ing. Bedřich Králíček, 
Žďár nad Sázavou 1

Za členy kontrolní komise byli 
zvoleni:
• Hrubý Stanislav, Žďár nad Sázavou 4
• Kujínek Radek, Žďár nad Sázavou 6
• Machová Irena, Žďár nad Sázavou 1
• Mgr. Sobotka Ladislav, Žďár nad 
Sázavou 6
• Vostrejš Miroslav, Žďár nad Sáza-
vou 4

Po uplynutí funkčního období se 
konaly dne 25. 11. 2021 ustanovu-
jící schůze představenstva, na kte-
ré si členové představenstva zvoli-
li za předsedu představenstva Ing. 
Zdeňka Štursu a za místopředsedu 
představenstva pana Jiřího Dvořáka. 

 Předseda představenstva
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a mnoho štěstí do nového roku

členům družstva 

a obchodním partnerům

přejí

představenstvo, kontrolní komise 
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