
UsnesenÍ
shromáždění delegátri sBD Benešov u Prahy

konaného dne 11. 6. 20|9 od 16.00 hodin v aule Gymnázia Benešov

Shromríždění delegátri

I. Bere na vědomí:
|) Zptávu mandátové komise pÍe$rcsenou j"jlypiďsedou, z níŽ wpryv{ že z poěfrl 53
zvolen;fch delegátu je pŤítomno '2i/..., coŽ jet'1.f %o pÍitomnfch. SD je usnášení schopné.

2) Vfsledek auditu zarok 2018.

II. Schvaluje:

L) Zptávu pŤedsedy o ěinnosti SBD Benešov azprávu o hospodďení SBD Benešov u Prahy
za, rok 201 8, roění ričetní závěrku za rok 2018.

2) Zptávu kontrolní komise o činnosti za rok 2018.

3) Změnu směrnice é.3/2007 o poplatcích souvisejících se správou a provozem družstva
podle návrhu pŤedstavensfuao kter' tvoŤí pŤílohu tohoto zápisu

Schválen a zrlěna bodu 1 /písm.c,ij ) :
1/ Paušální poplatlcy

c/ pŤi pŤevodu družstevního podílu spojeného s nájmem bytu. bytu s garáží a garaže
. na osoby ostatní _ byt (byt s garuží)
. na osoby ostatní _ ga lŽ

6.000'.Kě + DPH
l.500'-Kě + DPH

i/ pŤi podání Žádosti o pŤevod byt.', bytu s ga ív tomtéž objektu do vlastnictví

pŤi podaní Žádosti o pŤevod ga lže do vlastnictví
4.000,. Kč + DPH
2.000,. Kě + DPH

j/ pŤi podaní Žádosti o potvrzení a podklady k vfizení rivěru (hypotéky) v souvislosti
s pŤevodem druŽstevního podílu nebo s vlastnictvím byt.', bytu s garáŽí nebo
garáže

1 000,. Kě + DPH

Úěinnost od 1. 7 .2019

4) Změnu směrnice é.2l20I3 pro odměřování ělenti orgán družstva
podle návrhu pŤedstavenstva,

Schválena nněna

Čt. z odměna za qikon funkce, odst. I. zní:
1. Členové organ družstva s vjjimkou pŤedsedy mají nárok na roční odměnu ve qfši, která

vychází z celkové ěástky pŤedpisu poplatku na správu a odmény za správu od SVJ v
pŤedchozím kalendríŤním roce. odměna podléhá srážkové dani z pŤíjm fuzick;ich osob.

odměna ěiní :
b) MístopŤedseda pŤedstavenstva ( 1 ) .....................3 5. 880,. Kc"-
d) Pňedseda kontrolní komise (1) ...........35.880,- Kě

Úěinnost od 1. |.2020.



fTf. Rozhodlo:

o rozdělení zisku z hospodďení SBD Benešov zarok2Ol8 takto:
- zisk družstva po zdaněnizarok2Ol8
. rozdělení zisku

- sociální fond
. nerozdělenf zisk

|,86 785,73 Kě

50 000'00 Kě
|36 785,73 Kě.

rv. Ukládá
1) pŤedstavenstvu :
Vyvěsit schválené dokumenty na webu družstva v riplném méni.
2) delegátúm :
Informovat o jednfuií sD ělenskou zíkladnu a seznámit ěleny se schválenÝmi
dokumenty.

Projednáno v pŤedstavenstvu družstva dne 2L.5.2019
Schváleno shromrížděním delegátŮ dne 11.6. 20L9

PŤedloŽila návrhová komise ve složení :

JUDr. Renata Prochiízková.

Petr Jíša.
t
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