
USNESEI{I
z Xxr. Shromáždění delegátů SBD ve Frenštátě p.R.n konaného dne 17. června 2010

v sále restaurace Za vodou ve Frenštátě pod Radhoštěm.

sHRoMÁŽnĚNÍ DELEGÁTŮ gnRE Na vĚnonnÍ :

I.Zptávu o ěinnosti družsfva a představensfva v období mezi XX. a XXI. sD sBD ve Frenštátě p.R.
2.Zprávu o činnosti kontrolní komise družstva v otrdobí mezi XX. a XXI. sD sBD ve Frenštátě p.R.

SHRoMÁŽnĚNÍ DEIEGÁTŮ scrrvarUJn :

1. Roční účetní uzávěrku družstva za rok 2009 takjak byla delegátům před|ožená.
2. Zútčtováníztráty z ostatního hospodaření družstva za rak2009 ve Yýši 5ó.773o70 Kč

s nedělitelným fondem družstva.
3. Nový sazebník úhrad za provedené úkony:

Sazebník úhrad Za provedené úkony (v Kč bez DPH)
Převod č|enských práv a povinností na blízké příbuzné-byt
Převod členských práv a povinností- blízky příbuzný-garáž
Převod členských práv a povinností na ostatní. tlyt

500,-
500,-

4.000,-

Převod členských práv a povinností na ostatní - garáž
Převod členských práv a povinností- dědictví

2.000,-
200,-

Výměna bytů uvnitř družstva 400,-
Yýměna býů s cizí organizací 1.000,-

Pronájem bytu _ za|<aŽdý rok-b|íz|qý příbuzný
Pronájem bytu - rakaždý rok- ostatní

zBB,-
5000-

Stavební úpravy v bytech 200,.
Potvrzení o možnosti převodu bytu do osobního vlastnictví pro banku 100,-

Převod bytu nebo garáŽe do osobniho vlastnictvi 5.000,-

Manipulační poplatek při složení hotovosti v pokladně l0'-

Platnost sazebníku úhrad za provedené úkony začiná dnem schválení na xxl. sD SBD ve Frenštátě p.R.

SHRoMÁŽpĚNÍ DELEGÁTŮ uxrÁnÁ :

l.Domovním samosprávám dodat do 3l.srpna 2010 do kanceláře družstva písemné návrhy do kandidátky
představenstva a kontrolní komise družstva pro vo|by do představenstva a kontrolni komise družstva na
xxII.sD SBD' kteý bude svolán jen pro tyto volby v záíí2810.

2.Představenstvu družstva projednat a stanovit způsob rea|izaee návrhu na vyúčtování nestandartní práce
kanceláře družstva spojené s rymáháním dluhů u dlužníků.

Pro schvá|ení usnesení h|asova|o 39 přítomných delegátů, což je 65"/" všech de|egátů s hlasem rozhodujícím.

Ve Frenštátě p.R" |7. 6,20|0
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