
Zápis
z řádného )ooall. shromáždění del%átů sBD ve Frenšátě p.R, konaného dne 20.června 2019
Ý §ále ř€strurac€ z{ Yodo[ Y€ FrEŇtitě pod Rr.rhoótěn-

Přítomrri t Dle pre§enční li§tiny, ktcrá tvoří přílohrr zápi§u,

Př{gřam :

1. 7'á'rájeúi.
2. schválenípořaduj€dtrání
3. Jm€noÝfu í zapi§o§alele,

- Toleri márdátoYé }omise,
xoleli úrrhové Lomisei

- zvoleni m.ěi!},atelů ápi§u.
4. Kontrola pltrění ustr€šení )ooal. SD SBD Y€ Fř€nšátě p-R-
5. zpnáva o činno§ti dřlžstýe a př€d§teveDstvá \ř oMobi m€d x)o(. e xxxl]- SD SBD l"e

FÉŇtítě p_R_

6. ZpDivz pfusířy KK.lrňÝr lrg- Jrra kfiřer o &fltíol€ Y obllďÉ m.ri §xI". ffiII"
sB sBD ve Fřenštátě p.R

7. Proj€dnáni bospodaření družstva a §chválení hospodář§kého t"ý§ledku za rok 2018.
& Di§ku§€.
9. §chYákní [§n€§€!í
l0" zá}orčeri

K bodu 1 pořadu j€dnáni :

Schfui záhijir a při'íDmné dci€á§l Pfutr| pHí€da dřEž§sr pán Fr2nrišck Cárá. ra€rý brj ze
předstrvwtvo povďrrr Ý€deDim §]D. Na sD §f d6trYilo 25 ze 36 Ťřccl zYole!ý.r .td€árů, flž je
69 '/. všech del€gátů a tak bylo SD ušláš€ní schopné.

R hodE 2 ímÉidí iPdíání. _

Pořad jednání byl bez připomínek schválen tak, ják byl na pozvánce uv€deíý.

K rndn 3 poi:rdr jcdráai :

Jmetrovátri z9Di§oYatele. volba kolllisi a ověí.ovatelů záDi§u :

ia*pi§óirtcl - Ná}Fll{rrá lraftr

Mnndátová konli§e - sclrilleí petť
\Ťilc7.k tlerandr
\-ň"éílioi.i Jáná

Ná\,rhoYá koni§e - Ing. Bulíček Jan
ur]l.rcL JoŠ€f

lDg- slačík aeEět



ověřovatelé zápisu - Mnliš Miro§lav
IDg. N|o§íkorá uařie

K bodu { pořadu jednáíi :

IfuEíroll! plnčni Ešlešcni xxxl- sD §BD ť€ Fř€Ňář p_R-
xoi§t tóvrl že §I- §lD §BD relložilo í ulňdrci čá6íi žádný ,íkúL

K hndu 5 nnřrd" i"d"áú

Zprir"l o čitrndi dř!ž§týe e pfu§t r"en§tva V obdobi mczi ffi- a x§L §) §BD yc F.rcŇíiÉ
P"R pHnesl pruš€di dr#re pan Fnrfie|t c-t zpřáÝ! tÝož přilDh žÁpi§!_

K bodu 6 nořádu i€dnáni:

ZpřáYE o óDlo§li kontrúlní }omiše drllfuTr v oMbi mezi ffiL a )§(xIL sD SBD r,€ Tr€B§átě
p.R- pffil pfu§edz xI( pan lry- Jl Brlřcř- Zprán ttoří př on[ Zipir[_

K b.d" ? p"fodr j"dráú

Pmi.dúDi hGDódářDi alraátÝa a šchYál€ni LGúodái§téLo ý,í.šle.ILT foh lott :

M2teriály ktomuto bodu pořadu jednání obdrželi všichni delegáti § předstihem. T},to mnt€řiáIy
tvoří §ouč:á§t ápislr z tohoto sD,
uÝodíí slovo ktomúo bodu poŘdu jedMni pfunesl pŘd*da dřufuftB. ZpráÝN o hBpodeř€ní
drTfuÝ. ý r0ce 2ala *ďi příoi[ zipi§L Prk přŤdseda drrž§tÝ. 1}zÉl páitomr€ delegá§
k dilk§§i k tomúo todn pořidú je.rná!í. Detegátům býo odpot &e o tri ieiich dotáry.
Ná§ledoÝalo hla§oYátrí o §chYálení Ťoční účetní uávěrky druí§tva za Ťok 2018 a zúčtovátrí ztŤáty
z ho§1ndaře{í sÉediska spnáýy družstÝá ze íOL 2018 ve ťš 59.EO3r9 Kč s fondem z€ zish
díE*tva ta\ jrk to b5no lklegátrim pfuložem-
Pí0 §cbr.álcni ňčii úfui uiv&í .lrňive'e Íok 2018 a zÁčtoÝÁtri zhá{Ý z !fiPodrřtii
§lfui§ká §priÝf dřúž§t9a za mk 201t vc }si 59,&Br9 Kč § fondem ze zi§ku díúhva tla§oYalo
všech 25 přítomných delegátů.

RočŤíí iíčEl:rrí uZ{vÉRKA DRUžSWA zA noK 201E A Zí]čTOv/i]l{í ZIRiry

Z HosPoDAŘENí 9ňEDIÍKA sPblw DRUisT VA zA RoK 2016 VE lrÍý 5g.E03.Eg Kč

s FoNDEjrr zEZlsEU DRUž9TVA ByLo scEVÁ]-ENo-

Zápi§ o toDto §ctvál€íí tÝoň sodást I§D€š€Di z tohoto sD.

V dirhri vrŇnqili:

Pen Jrrrek \4adiíríř-Tichá 421 & prn Jurajda Josef-Tichá 417 a di§kutovali a polemizovali
3 před§edo.r drížstYa á pracoYnici k nc€|áře dŤ[átva prni MittrŠoYou Moniloú o převárlěni

K bodu 8 pořadu iednání:



družstevíich b}tŮ do v|Astnictví členů družgtva_ Di§kutoyalo §e také o n€ádouci probleBitic€,
krelá s převod, byti pm d]tržtýo trrnilí

K bodu 9 pořadujcdnáni :

z prlibčhl jcdDáni sD trcbr-lo do u*ládetí ésti íárTůE [á [s§€3€lii z §tx . sD sltD D;c
doplíčtro, r t k pH§cda náfílroré horrri§e páD lEg. J.tl ssŘ, ptr€al dtkgitúm L]rE€čEí
návřh znění usnÉ§ení.
Ná§ledovalo hla_§ování o §chválení u§nesení z xxxlj, sD sBD ve Flcnštátě p-TL

PRo PňI]Eý L-sNEsEýi EL)sorALo JšE.H 15 PŘiIO,|L\ýCB DEr_EdiTt-

USNESENÍ Z XY|^1I. SD SBD VE FRENŠTLTĚ D.R, BYLO SCHVÁLENO TAX, JAK BYLO

§,lú?ŽENo,

K bodu 10 pořadujednáni :

Schi ulrončil přcdscda ltružstra pan FrenÉe|t cáh& poltěloi.r dekg.áíÉm zr úést 2 pozí.t j€ ri
§In §D §BD, L-teé §e lrude koD.t Ý č€íí.ía 2lr2o_

ve FřeŇLátě p.R 20. čcřvnA 2019

"átx.l,
\*á.ř.ío§á ftaía /rru-/J,?ř"------,-"-

ověbÝatelé ápisu Mališ Miro§lav

IDg. xledkoýá Merie

caha František
pHseda drufuva

ÁoW
_A/::

slavébní bvlové
drUž§t!ó

vg Fí6nšiátě p. H.
Podričí §4

'a4 
01 Fí.n!tá| p. B.

....._4&*



USNEsENI
z Řídného XXXIL Shromáždění delegátů SBD ye Frenšátě p.R, konaného dne
20. ěerrŤa 2019 ý &ile í€§taúra@ za vodotr Ve FreÚštítě pod Radhoštěn-

sI roMriŽDĚNi DELEGÁTů BERE NA rzĚnouí ,

l. ZpráÝu o &n6ti drufutva a pHstaÝ€!§tÝá v obdobi mezi mL a ffil. §D SBD
ve Frenštátč p-R

2. Zpřávu předsedy KK lng. Jana Bulíčka o kontrol€ v období mezi }OfiI. a )XXII. SD
sBD ve Freíšátě p_R_

sFRol,íÁžDĚM Df, LEGÁTů scHvALUJE :

l. Rtřni účetní uzár,ěrku dnrž§t a zá rok 20lt íak jak b]*la delegátúm předložcná-
2- ZúčtoTáni ztná§ z h6podařeaí středi§lá spň\-r druž§tr a 7á rok ?0t8 j€ rí,ši

59-&}3.E9 Kč s fondem rl zřLl drnžstr-e_

sHRoMrižDĚ^í r)ELEcÁTť t KIADÁ :

Domovfim pí*mně do }arceliŘ drfua dod.t do zr. dlbla 2o20 návrly
t ndi.lát& pn volby do pŘd§hv€x§. . koltfďú boaire r|růtrá. TytD Yo r,Ý b!do!
prov€dené na )ooa L sD sBD ve Freúštátě p.R- Y červúu 2020, protož€ souča§né volební
období před§taYen§tva a KK druž§tv. končí 31. pro§incem 2020.

Pro §chvále§í ú§nesení hlasov*lo všech 25 přítoruých del€gátů, což je 69 7o Yš€€h zvolených
del€gátů

ve F'renštátě p.R. 20. června. 2019

7-aps'la

stavobnl bytoiB-
dr!r2srvo

vo Flonšlátě p, B,
PorlřDí 54

Z40' Fí.nltót P. R

/knb-l,r-,-"--,----ť{ávr:rtolá Ir"ana

Mališ Mřoslav

rng. Kl6ikoÝi lf,erie

caha Frantřek
pH§€dA dřužstva

ověřovatelé zápi§u

ó-Z-a-a--



PREzElilcl{l UsTltůA z xxxl- sD sBD Vé FrcrÉtáté

M*t ze;,,zžt'



účnsrruírů xxxll. sDsBD DNE 20,6.zoLg

GAHA Fíantiš€k

scHlLLER Petř

ln8- PŘtBtL Petí

lng. KLosÍKoVÁ Maíie

vAvERKovÁ Jana

.lURAoovÁ utarie

MAzocH losď

za kk družstva BULlcEK \,'V

PREZENČNÍ L|ST|NA PRACOVN|C KANCEIAŘE DRUŽSTVA

zúčnsnĚlvÝcx sE ilA xxxll.sDsBD DltlE 20.6-2019

Paní NÁVRAToVÁ lvana

Paní MATUŠoVÁ Monika

PaníKosTKoVÁ Alena



Po Zv ANKA
Na řádaé iednáúí )o(x _ Shromráždění delegátu sBD ve Frcnšáé p. R., ktelé se koná ve
čtrntek 20- čenma 2019 v šíte í€staurace za vodou gL!íJo_!9!uLs tímto nawtrovaným
pfogram€ír:

1. Zalr.ájerú-
2- Schváteni poiadu jed§ání-
f _ Jmenování zapisoválele,

h{ol€ni mmdláiové"
zvolerri návritové komise,
zvolení ověŤovatelů zípisu.

4_ Koúola plněúi u§ar€§€ni )oo(l- SD SBD vo Fí€nštátě pš_
5- Zpníva o dmosti druž§rtÝa a představensva v oMobí mczi )oo(I_ a )oo I- sD sBD

ve FrcnštáE pRadh-
6- Zpnáva pHsedy KK Ing.Jana Bulíčka o kontrole přo období mezi )oofl. a )oofi. sD

SBD ve Frenštář p_Radh.
7- Projednání hospodaleni družstva a schválení ho§podářského úsl€dku rohl2o18.
8" Di§l§§"
9_ schváení usnesďú_

l0. zakončení_

Prezentace delegátůje od l6,15 do l630 hodin.

\y' příD.dá žG §c ve §úlnovenou dobu n€š€ide trrdDolovični v&in. ťšéch oozvenřch

pňložené Dozvánl§ nn náhťidní sD sBD ve Frenštátě p.R

Za představenstvo vás Zve

schiller Petf v.r.
íDístopředseda družstva

Caha František v .Ť.

před§eda družstva



Po ZY ANKA
Na 4iE4d4í)oo I. Shrom,áždění delegátu sBD ve Flenšútě p, R., keré se koná ve čfurtek
20_ čerr.na 20l9 v ý e Ťestauace Za vodou od 17.00 hodi[ s 1ímto na\droYan].ím p.ogramem:

l. zaháienl
2. schválení pořadu jednání,
3_ Jmenování zapisovatelg

zvolení mandrátové,
zvolení nár"rhoré komise,
zvolení ověřovatelů ápisu.

4. Kontrolaplnění usnes€ní x)o(. SD SBD ve FíeŇátě p.R.
5. Zpáva o čiDnosti druž§tva a předs,tavenstva v oMobí mezi X)o<|. a )oo<II. SD SBD

ve Fřenštáě p_Radh,
6. Zprfila @§edyKK IíglanaBulíčka o koírnole Fo oMobím€ízi )§§fl- a XXXI|- SD

SBD ve F.enštátě p,Radh.
7_ Projedníní hospodaření dnž§tva a schválení hospodářského wýsledlt rolu 2018_
8_ Di§k§e,
9- sclr\,áleÍlí u§Oe§§íí-
l0. Zakončení.

Prezentace delegálůje od 16,45 do 17,00 hodin

Teto Dozýár§a i€ ncdi|nou §ouéďi D@ÝáíkÝ ni řádné iedráni sD §BL ve Fr€íštiř D-R-_

Za představcnstvo Vás Zve

schiller I]etr \r -r.

mistopředseda družstva
caha F'rantišek v.r.
předseda družst\a



Nfurh na

U SNE S ENI

Ze xx x I I. shromáždění delegátů sBD ve Frenštátě p.R_, konaného dne 20. června 20l9
!r s.fe restaurace Za vodou ve Frenštátě pod Radhoštán_

Shromóždění delegátů bere na vědomí:

,4rávu o čiúno§ti dnž§tvaa@stavúsya\í obffii mezi )Oo(l_a )ooflL sD sBD ve
Frenštátě pRadh.

Zprávu předsedy KK Ing. Jana Bulíčka o kontrole v období mezi XXXI.a x)oflI.sD sBD
ve Frtn§;Á€ p_Radb_

2.

l, Ročníúčetní uzávěíku družstYa za rokz)l&

2- ziéíóyáíli zííáty hospodsřenl stiediska spn{ly družstva zarok2018 ve \/ý§ 59-803,89 Kč
§ fmd€ú @ zidír družstva-

Shromóžděrtí delezár,ů uHód<i :

Domďinm pírcrrě do lr.rcdifo dřňva dod.t do ur. úlbnr 
'í2a 

n rňý
ksDdidátŮ pťo Ýolby do předštavenstva a kontro|Dí komi§e druátva. T},to volby budou
pťovedeDé na )oo IL sD SBD ve Frenštitě p.R v č€rvnu 2020, přotože součá§né Yolebni
období př€d§taven§íva a KK drufuca konči 31. prúsinc€m 2020.



USNESE|{I
z řádného xxxl. shromáždění delegátů sBD ve Fřeíštátě p.R, konaného dne
2t. čeřvna 20lE v §ále re§táurac€ Zá vodou ve Fřcnštátč pod Rádhoštěrn.

sŤlRoMÁžDĚNí DELEGÁTů BERE NA vĚlolri ,

l. Zpřár,u o činno§ti druž§tva a před§íaveí§tva Ý obdotli m€ži )oo(. a )oo[ SD SBD
ve Frenšátě p.R

2. ZpráÝu předsed KK Ing, Jsna Buličk o kontŤol€ v období mezi )o(x a )§xL sD
sBD ve Fřenšátě p.R

SI{ROMÁŽDĚNí DELEGÁTů scIIvALU ,:

1. Rďní účetní uzávěrku družstva za rok 2017 ía}, jak byla delegátům předlofunÁ.
2. ZúlčtoÝáaí ztťáty z o§tatniho hospodař€ní dřtr*tva zá rok 2017 ve wýši 76.030,32 Kč

§ nedě|itelným fondem družstva.

Přo §chvál€ní usne§ení hlasovalo všech 26 přitomnýcĎ delegátů, což je 70 yo Ýšech zvol€ných
del€átů.

ve Fřetrštátě p.R 21. června.2018

7,^ps^h :

Ověřovatelé zápisu

Stavobnioi6B-
olLt slvo

v9 Fí€nšlátd p. fl.
Podlf§ 5:l

74,10' Flenlt& P. R

./y,t,,*.r.-,,-,:Nár,ratová Ivana

Tichavský Pavel

líg. Kto§íkoYá Marie

caha Frautišek
předseda družstva



ZPRAVA O CINNOSTI DRUZSTVA A
PREDSTA\rEIYSryA Y oBDoBI MIEZI

xxxl. A xxxlI. SD SBD
VE FRENSTATE p.R.

Dámy a pánové, Yážení delegáti.

Únnost našeho družstva zůstává obdobná jako v minulých létech, tzn. že se
soustřeďuje na zajňt'ování provozu bytových domů a zatrezpečení služeb
pos\rtovaných s užváním bytů. Majetek SBD je státe pojňčn u Eaďšké
*,záiemné pojišťovny pmti fivelným pohromám, odpovědnmti za š}oúy a proti
vandalství.
Vedle družsteyniho majetku provádí družstvo správu majetku, převedeného do
osobniho vlastnictví a správu rnajetku společemM vlastníků jednotek v domech.
K 31.1]lJ018 mělo naše §BD ve správě 1lX5 byt jednotek- SBD vlasfoilo 5ó3 byt
jednotek a má 574 bydlících členů družstva.

Družstvo má sále ve své evidenci 13 nebydlících čtenů SBD, kteří přestože byli
upozorněni na to, že našc SBD nebude stavět nové b]rty a nemůže tedy uspokojit
jejich zájem o tryt, wé členství v SBD nezrušili.

Předsíayenstvo §BD yzalo y roce 2018 na yědomí 21 převodů členských práv a
povinností ( vfuě převodu členských práv a povinnootí u přcchodu d&iclrých
práv),které na základě §73ó,odst 1 ZOK nepodléhají schválení předstayen§tyem.
Dále představenstvo schválilo 8t prorrájnů dr. bytrfi na dobu urěitou.

Převody dr.bytrů do osobniho vlastnicM čtenů poluačuií poille podaných ádostí.
K 31.12.2018 bylo teily celkem z družstevního majetku do osobního vlastnictví
ělenů převedeno 542 bytů.
§BD provádí ylnívu řinácti společenstvín v|astnftů j€dnotek a fu domu ěp.
1362-1364 ve Skolské čtrrti , domu č.p.350 v Dolní ulici , domu ó.p.217-219
Podříčí, domu ě.p.168,1ó9,193 Podříčí, domu Škohtuá čtvď č.p. 134ó-1348,
domu Škobká čtvrť č.p. 13Cí_-136g , domu Škokká óhrrť č-p. 1371-1373, domu
Skolská čffi 138&90, domu Skolski člvrť Ďp. 1,13&1,1dO a domu Rofuovská ěp-
344. Naše SBD také spravuje tři cizi SVJ, a to dům č.p.730 Baíiny,742 66
Štramber§ důn č.p.731 Bařily, 742 ó6 Štramberk a dům ve FreŇátě p.R.
v Bes}ydském sídlišti č-p. 122i2-1?24.

Opraly bltového fondu

V roce 2018 se prováděli oprayy na dr. domech podle písemných požadavků
jednoflirých domovsamospráv. Věfrí a náklerlnější opraly byIy provIíděny po



schválení ělenskou schůzí domovni samosprály. Na tyto opraly se vždy uzavírá
SoD.

Y roce 2018 byly realizované §to větší akce:
Byla provedená rekonstrukce výtahu v dr. domě Fr.Ilorečky 335 ve Frenšátě
p.R- firmou (Xis a.s. Břeclav a b5rla provedená rekonstrukce elektr. rozvodů ve
§pol. prwtorech a čá§tecb domu Škobkí ótvrť 138l trrmou R[ilf,ox{ ELEI(TRo
Frenštát p.R.

Představenstvo družstva se pravidelně scházelo vždy poslední čtrrrtek v měďci a na
svém zasedání řďilD ,áleřiro§ti družstva ?á|ďit §ti iednodivých komiď (tomi§e
č|enslrých a bytových zá|ežitostí, komise ekonomické a komise provozně_
technicke), řďito podněty členů družstva a domovních samo§práy a podně§
kontrolní komise družsíva, pokud byly drúž§tyú a př€d§tayen§tytr dodanó.

Nájemné a úhrady spojené s užíváním bytů

Nlájemné bytů se skládá ze dvou složek První složku tvoří zálohové plat\r" které
jsou jednou ročně vynčúovflny uffvateli @u - tepto, teplá voda, vodné a §ůočn§
yýtahy, el, energie ve společných prostor€ch, komíny, úklid v některých domech,
pojištění, daň z nemovito§ti a anuifu- Vyiótování se provádí za kalendářní rol a
to po oMžení všoch nákladových fahur týkajících se příslušného mku-
|{edoplatek álohového nájemného se vyúčtovává přímo s nájemniky.

Druhou složkou nájenného jsou poplatky na spřáyrr. Daň z nemovitosti a anuita
není l, nájmu bytů převedených do mobniho vla§tnictví. U ostatních b;rtů je
anuila stanovena podle splátkového plánu lnnky, daň @le wýšc odvcdcné daně
z nemovitosti za daný br.t, itům, garáž a poplatek za správu podle výše
stanoyeného poplatku přlslušným vnitřodružstevním předpisem.
V rozpisu nájemného je jďě položka ostahí. Položka ostatní je rozpďítína na
odměny domovním ůfrvěrnflďm, přcdshvenstvu a kontro|ní komiď družstva-
Při každé změně dostává uávatel nebo vlastnik noqý ,,předpis nájemného'í a
z"íloh za služby spojené s uáváním bytu.

V mce 2O1t činil k3l.t220lE cellový stav nájemného a vyúčtovíní služeb
+34.t73,- Kč. (př€platek)
Y tomto součfu je obsaženo: (viz přiloha Scznam dlužmiků nad 50fi) Kč
k 31-122018)
§plátky za dluh na nájemném: + 4ó579,- Kč
poplatek z prodleni - nájem: - 76.ar2,- Kč
dluh na vyúčtování; - 3.830,- Kě
poplatek z prodlení - vyúět: - 110f I(ě

Družstvo je povinno rybírat a účtovat z pozdního placení náj€mného poplatky dle
přírlušných vládních nařízení



Dluhy na nájenném jsou rymáhány formou upomínek vždy v průběhu roku,
formou dohod a splátek přes §BD, nebo pnívní cestou. V mením případě
žalobou u soudu a soudní exehci na plat nebo včci movi§ ncbo i vystčbováním z
b}tu. Stav dluhů k 31.12.2018 a postup jednání s jednotliwými dlužnfty je obsažen
v samostatné tabu]ce nazvané oSeznam dlužníků nad 5000,- Kč k 31.122018'.

Empodaření stavebního b;úového družstva - ruční úfuí uzívěrta n rok2al&

SBD po účetní Áýěíce zA rok 2018 vykázuje po zdanění zi§k ve výši 104.752,85 Kč.
Sriedisko spnávy SBD rykazuje ztnih ve vý§ -593O3S9 Kč a sfiediska domovních sámospnfi{

';* ve wý§ 164556,74 I(ě-

Hlavílmi falúory ovliÝŤujicími §ouča§né ho§podaření §prárT ďružstva jsou:
- ncgelivni Ýývoj úfokoÝých §ázeb nAdále trvá pmpad vkladových úmků. To namelá

přo ufu yýraný proped vc yýno§€cb.
- poč* pícvoúů tMtevnírh podílů a pronáimů He:É
- lYsore koDkurenční proslředí á zněj plynoucí obffino§t nalézt kon§enzus v cenách za

služby spnívce nemovitostí u SVJ
_ §přáÝa bjrtoÝého dnžstva provádi zdarmn úkony Da sředi§ďch domovni(ň §.rnospfáY,

kte m.jí,iďry z pmnájmů

staÝebíi b}.toÝé dřuátÝo samoďejúě hledá daší možBo§ti Ý oblasti zryšováni přijmů, ale je
to v.rmi obfuá správ. sBD nevlestní ádné úeb!úové proetory, lúeé ty mohlr pronajímat

§Bl' úrkéI edí mofuo§ti pro l€pší zhodno@íí v}ladů- ř{ebfullqy bankomích ústavů jsou , ďe
SBD potř.|ruje lmró zejišt&ívkladů a ten ic nabír|ke velui omerelá

Správa st.vebního ltytového družstva pracuje stále v úsporném režimu-

Roční účetní uzívěrka za rok2018-

Roční účetní uzávérka byla provedena podle p|atných předpisů. Před
zap<ňďím byla provedená inventarizáce majetku a závazkft, byla
provedená hmofuá inventarizacc u hmotného irvestiěniho rnejeth a
ilokladová itrventařizace pohledívek e zárazků a to ťsc k3l .12.2Ol8.
Pravidelně byla prováděná inventarizace peněžnich prostředků v hotovosti, tak
jak ukládá § 29 ákona č.5ó3/1991 Sb. o účelnictví Nebylo zjňřno ádných
inventarizačních rozdilů.

Před§tavenstyo přoj€dnalo účetni uzávěrku na své schůzi dne 28. března
2019. Po projednání účeúní uzávěrky v kontrolní komisi a představenstvu je
doporučcno proúčtovat zhítu střediska spnívy SBD ye v,ýši -59.803,89 Kč
s fondem ze ziskl. Po proúčtování bude mít fond ze zisku družstva na kon6
ěástkl 149.471,62 Kě.

Zárérďná zpniva, daňové píináaí, účetní wýkazy a ce}á
uložena v kanceláři družstva a je založena k nahlédnutí.

Děkuji za pozornosí

rďoi závěrta je

caha František
předseda družstva

Ve Frenštátě p.R. dne 20. 6. 2019
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Važcni de]cgiiri_

Btlo snahou KK. eb} jste před kolláním shromážděnl LlelegátLi. takjako mirrulý rok
crbdrž.,li rl činnosti SBD zprírLr r písernné pcxlobě aješlĚ deleillrěiší . i 10 7 důÝu]ťl
toho. eb\,lstť měli možnost si připravir připadnč clote7l a ni;\,lh},na usnťSelli,

N4l,slinl si_ že prá\ě lato ii]l,ll]a VáS n]ťD. 7bavit oba\ . žc činnost SBD icr rozporrr se
Slano\alni. 7ákoIrnÝini nortnLrrni a piedpis) n před obr\enli 7c špitniho hospardíieni
nxšeho dIužSl\ a,

Každýnr rokerl apelL]ji na delcgát}, a č lcn}, SB D. ab} si u\ědomovali. žc bl,torc
dlužs]\o 1e přede\ši]l) sdruženim laloženýrn k uspokojovirii pcltřeb a ziljnrir l ohlasti
b},dleni S Llťll.a7cnr na zajištiláli kvalit1 těchlo poti.L] a./ájIJ)ů picderšinl.jeho
v]aslninli č]en\, V minrrh'ch ]etcch b1,,1tl konstator,ťrno. že některrj 7c sallrosprá\
placuii edos1slcčr]ě, N!ni lnuSirn S potěšeninl iic1. že Ltto sitLlcce sc llepši]a a \ ť
vš.ch L]ont§ch doinoVni vj,bor 1'ungLúe,

Kontrolní komi§a se 1'uplynulém roc€ zaměřila rra i

1. ]<olirolLr č]enské e\ iJence

2, plněni úkolú usneseni shromážděni delegátil

3, plnění usneSeni představe],!stla

.l, řešcn1 stižností člcnů

5, hospodařcni družstva _ o\ěření t,očni ťrčelni Lrzávěrk],

Ad/l

Při kontrole člr,nské cvidcncc bv1o zjištěno. že zák]adnijrrrěrti družsl\,.] sor]h]asl \
ť\ :Jcn. , .,Ienú a ieii. h , lcr.\).l pod rll

Zák ladrrí jnrční činí k 31.12.2018 1.910.000,- Kč - z toho i e

, ziklaclnijnlěni zapisované 41102 50,000,- Kč
- základni č],vklady ,+1 101 1.680.000.-Kč
-základníčl.vkladl,nebvdl, 4]]03 39.000,-Kč
- Základni č].vklady bytťl ! os, vlast, .11]0,1 l41,000,-Kč

^í1l2
Usneseni z minu]ého shronážděni de]egálů bylo předs|a\ ens!\ em clružstl,a splncno,

^d/3
Před_staveistYo se scháZe]o jcdenklát l nlěsíci, Z jednáni Fředstavenstva jsou
pořizo\án}, Zápis), a uslrcs.lri piedstaveDstva jsoLr plněIr},,

Ad/,1

StlžnoStj č]enú ?rdreso\,ané dNžstvu jsou představenst\ em projedná\,ány a
r,r,,řizor ánr



\i loce 20l lJ b_,-la dorrlčcna rTa SBD I piseinná stižnost , l'i,kala se neukIizenr

spcllečrlých prost,.ll \,clomě, Sližlr(lst se řešila a blh ]]íoYedeni1 nc7bylná oPnlř,ni
L]živalel b}lpiscmně u]]oZorněn na 10. žc porUšLtic stano\J SI'}1), SBD níslt-cltt,:

ploved]o šctieni I ilrr b!lo Zjišlě]lo_ žc došlo k nápra\ ě

Ád/5

Jednou z hlar níc]r t-.blastl ZaLjriu kontro]ni kon)ise b\ lo pl)cholritelně lrospodaicn]

drrLžstl,a

V.is]edck hospodířclri sla\elrního b\{o\,ého dNžsl\a a 51iediska sprá\,! koícsponduic

svj,slcdo\kou.sl]L) \,!kezllie Zalok ]018 Zisk ve,|,ýši l0,{.752,85 Kč. Středisko
sprá\,,y'. \,},kazujc ltrátu \e ]íii -59,8()_3,89 Kč
- Kontrolní konri§€ doporuču.ie §hromážděni delegátil 7účto},at žtřátu s londťni
ze Zi§ku. Jeho Zú§tntt,k pak lrudc činil l {9.,171.62 Kč.

L)ružsho \ souladll se 7ákoncm o účelnictví č, 563/199] Sb, má r,llr,ořen}
nezbi,tnó \,n itřni srllěr1ljcc č, l - l6. jeiichž obsahem jc s},stém Zpilco\,ání účel]licl! i r
ilscho!a účetníťh piscnlnosti_ in\estjčni lllajelek ajcho evidencc. oceňo\,ání

ilvcstičniho majelku. odpiso\,ý !Lán, 7ásad) pro účtoválj niikIadú ii vjnosů a Iro
jcjich časor,é rozlišor,áni rlohoďró položky. zásadv pro l\ orbu a použiťátli ťczcr\ -

illvcntarizace ajL,tku a Zí\ azkŮ. odměňováií Zaměslnancr'l a orgltnú dlužstl,a_

\,},ilčroválí služcb a llákladů Spojcn!,ch s b},dlenim, slano!ení přlspěr kri rra činnost
clr,užstva a úhrad za úkon_"-. zásad},nájemného. l)PH,

t'ři kolllro]c ]]okladny Sotlh]aSí sta\ r,ykázaný r,pokladli kr]iZe _še SkulečnoLr

hotovoslí v po1(la.]ně, \išcchnl zápisl r pokla.lni knize jsou doiožen,,- řádnýnl
doklad1,, které nllji ná]ežitosti předepsané v §l1 zákrlrra č. 563,']991 sb, o účťllli.t\ i
. Ilolovost nil ťlčtcch hyla pictkázála originálrrírli rýpis} Z účtu k ] l ,1],2018.

Hoiovost \ Pokladnč k 31.12.2018 činí t35.242,- Kč. Ilotolost na ťlčtech u

]]cněžnich úStavLi čini k 31.12.20l8 28.,122.818,38 Kč.



Na majetku &užstva se podílí nejvíce nehmotný a hmotný investiční majetek a
potdedávky, Konholní inventury proběhly podle časového plárru_ Stav rnajetku
k 31_122018 je:

b[dovy a domy 02101 88.816.002,-Kč

HIN,I o2zg1 17oÁ42,-Kč

O§tami hluotúÝ lnaiatek 029{lt 337.5I0,-Kč

- pohledávky z předpisu nájemnébo a úfuad zaplnění poskytovaná s uživáním b},íů a
nebytor"ých zařízení členů družstev činí př€pla&k 34.173,- Kč.
- celkový zú§f@tek ne§place!,!ého investičnjho ú]věrrr SBD k 3l"l2"2{l18 čiúí
ó.7E3.787"5ó KĚ
-celkový Zůstatek n€splaceného úvěru revitalizace k 31.12,2018 činí

50.229_2a5J3 Kě

rng Blrlíče& Jm
KK SB| Frenstitp,R.
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Stavební bytové družstvo ve Frenštátě p.R.

ZPRÁVA
o črNNosrI A HoSpoDAŘENí zA RoK 2018

(určeno pro jednání XXXil. SD SBD)

Obsah

1. Činnost stavebního b}tového dřuž§tva
2. Člen§tvi v družstvu a špráva bytového fondu
3, opralT b},tového fondu a tvorba řezeřv na oprarT
4. Nájemné a úhrada za p|něni p.oskytoÝaná s užíváním bytů
5. Dodávka, qričtováni tepla v I]T a teplé vody
6. Hospodařeni SBD - roční účetní uzávěrka

Frenštát pod Radhoštěm
Rře7en 20l9
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1. Cinnost stayebního bytoyého družstva

Činnost Stavebního b),tového družstva v€ Frenštátě p.R. (dále jen SBD) se sousťed'uje
zejména na zajišťovriní plovozu b}tov,ých jednotek a zabezpečení služeb
po§k}tovaných s užívriním b}tů. Majetek sBD je pojištěn u Hasičské Vzájemné
pojišťovny proti živelrrým pohromám a odpovědnosť za škody. vedle družste\alího majetku
se podílí sBD na spTávě majetku v osobním vlasfuictví a správě Společenství vlastniků
iednotek.

2. Členství v družstvu a správa bytového fondu

K31.I2.zoí8 spravovalo SBD 1045 b},tových jednotek, Uživateli b},tových jednotek jsou
nájemci členové bltového družstva a vlastníci bytových jedaotek převedených podle
zékola éíslo 72/1994 Sb.,103/2000 Sb,

K 31.12.2018 je struktuřa uživatelů bytového fondu a garáži:

B_vt"v: nájemnici-členové b}tového družstva
vlastníci-čIenové SBD
vlastníci-bez členstlí

563
11

1,71

celkem 10,15 bvíů

G.řáže:nájemnici-č]enovébytovéhodružstva 15
vlastníci-čienové SBD 0
vlastníci-bez č]enstÝí 22,

celkem 37garáži

Dále má sBD ve své eYidenci 13 neb}d]icicb členů SBD, kteří piestože byli rrpozoměni, že
našc SBD ncbude stavět nové blt,v a nenúže zájence o bl,t uspokojit, své členstvi v SBD
nczruši]i.

sBD vzalo vroce 2018 na vědomí 21 převodů členských práv a povinností (včetně
převodu členských práv a povinno§tí u přechodu dědických práv), které na základě §736
odst.1 zákona o obchodních korporacích nepodléhají schváení představenstva.

Dále bylo představenstvem SBD schváleno 88 pronájmů $tů na dobu uTčitou.
Převody bytů do o§obního vlastnictví pokačují podle jednodiv,ých žádosti o převody.
K31.12.2018 bylo celkem z družstevního mejetku převedeno 542 byti! a 4I Eaíáží

Další činnost §BD

SBD provridi sprárrr řinácti společenstvím vlastníků jednotek a to domu č.p. 13ó2-1364 ve
Školské čtwti. domu č.p.350 v Dolnl' ulici , domu č.p.217-219 Podříčí ,domu č.p.168,169,193
Podiiči, domu školslá etvrť e,p, 1346-1348, domu školská čtvť 1367-1369, domu školská
čt\.rt' č.p, 1371-1373, domu Školská čtvť č.p.1388-1390,domu Školská čt\,,ť č.p.1438-
1440,Rožnovská č.p. 344 .Převzali jsme do sprárry také tři cizi SVJ a to domu č,p.730
BŇÁy,'742 66 Štramberk, domu č.p.?3t Baiiny, 742 66 Štramberk a domu Beskydské sídl.
č.p.1222-1224,744 0l Frenšát p.R.
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3. Opravy bytového fondu

V roce 2018 se prováděly oplavy na donrech podle píseňných požadavků jednotlivých
domovních samosprá\,, větši nákladnčjši opral,-v byly prováděn,v po sch\,álení domovi
schůZe, Ze kterých byly na SBD dodán_v Zápis},a plcscnční listin"v dlc Stanov sBD, Na tyto
opraÝ) se uzavírá SoD,

Z r,ětšich akci byly pTovedeny tJ-to opra\,,v:
v roce 2018 by}a provedena rekonstrukcc výlahu v č.p.335,744 01 Irenštát p,R,finnou otis
a.s. Břeclav a byla provedena rekonstrukce elektrických rozlodů v. spolcčných částcch domu
č,p,l38l Skolská čtvrt , 744 01 Frenštát p.R. finnou REN{ON ELEKTRO Frenštár p,R.

4. Nájemné a úhrady spojené s užívánim bytů

Nájemné b}.tů se skládá ze dvou složek. Pnní složku tvoií zálohové platby, které jsou jednou
ročně vyúčto\,ány uživateli b}tu tcplo, tcplá voda. vodné a stočné. Výtirhy. el. energie ve
společných prostorech! komíny, úklid v někteďch domcch. pojištční. daň z nemovitosti a
anuitu. v)účtov.iní se provádí Za kalendářní rok. a to po obdrženi všech nákladových faktul
týkajicích se příslrršného roku. Nedoplatek zálohového nájenlného se vllčtovává piímo s
nájemniky,

Druhou s]ožkou nájemnéhojsou poplatk,v na správu. Daň z neno!itosti a anuita neni v nájmu
bytů pievedenich do osobniho vlastnictli, U ostatních b]tů je anuila slanovena podle
splátkového plánu banky. daň podlc r,ýšc odvedené dalě Z nenovitosti Za daný byt, dům,
garáž a poplatek za správu podle výše stanoveného poplatku.
V rozpisu nájeinného je ještě položka ostatní, Položka ostatní .ic rozpočit.irra Da odmělly
domovním důr,ěrníkům a členům představenstva a KK družstva,
Při každé změně dostává uživatel nebo vlastník nor,ý ..předpis nájerrrného" a záloh za služb,v
spojerré s užívánim bl.tu_

V roce 2018 činil celkový stav nájemného a vyúčtování služeb -3,1,173,- Kč. (přeplatek)
V tomto součtuje obsaženo (vše k 3l, l2_ 2018): o iz piik h. sezn.n dlLlžlikLl k]],i2,20l8)
čristka za dluh na nájemrrém:
poplalek z prodlení - nájem:
dluh na vyúčtovriní:
poplatek z prodleni -,l,yičt.;

+ 46.579,- Kč
- 76.a12,- Kč
- 3.830,_ Kč
- 110,- Kč

Družstvo je povinno vybírat a účtovat z pozdního placení nájemlého poplatky dle příslušných
vládních nařízení.

Dluhy na nájemném jsou vymáhIány formou upomínek vždy v pruběhu roku, formou dohod a
splátek přes SBD, nebo pál'rli ce§tou, v mezním případě žalobou u soudu a soudní exekuci
na plat nebo věci movité, nebo i lystěhovráním z b}tu. stav dluhů k 31.12.2018 a po§tup
jednání sjednotlivými dlužníky je obsažen v samostatné tabulce nazvané ,,seznam dlužĎiků
Kč k 31.12,2018".
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5. Dodávka, lyúčtování tepla (UT) a teplé vody (TV)

Dodavate]em tepla v ÚT a Tv jc lilma Tcrmo-Křistck Ladislav lrenštát p.R,. kte.á účtuje
ceny tep]a v LJT dle spoiřebovaných GJ. naměřených na patě domu, Průměmá cena 7a ] GJ
tepla pro tlT činila v roce 20l8 611,83 Kč!četněDPH.

Spotiebo\aná TV je účlovaná dle spoliebo\ irn}ch nli blt..1.h \ UdUmÉru .r spotiebo!aného
tepla na ohřev 'I'V. V rocc 2018 b),Ia pruměrná cena za 1 GJ tepe]né energie. dodané l, 'I V
603,15 Kč včetně Dl'H, cena studené vod},čini]a v roce 20l8 8|,075 Kč/rrr'.

odcčty indikátoru topnjch nákladů na radiiitolech. odečty rla vodornčrcch l'V a sV a
následný výpočet přo vyúčlování v ťoce 2018 provádčla fa ENBRA a,s. Kan,iná,

Tam, kdc firrla stavy b}t. vodoměrů neopisova]a, pror,áděli opis1, zástupci domovDích
samospráv.

6. Hospodařeni stavebniho b}tového družstva - roční účetní uzávěrka

SBD po účetní závěrce zarok 2018 !rykazuje po zdanění zisk ve výši 104.752,85 Kč.
StŤedisko sprálry SBD lrykazuje ztíáil ýe výši -59.803,89 Kč a §ťediska domovrích
samospráv zisk ve výši 164.556,74 Kč.

Hlavními faktory ovlivňujícími současné ho§podaření §prá}y dřužstva jsou:
- negatiÝ-ni vývoj úrokových sazeb, nadále trvá stagnace vkladoyých úroků. To

z amená přo ná§ ťrazný přopad ve ťno§ech.
- počet př€Ýodů družstevních podilů a pronájmů k|esá
- lTsoce konkurenčni přostředí a z něj plynouci obtížnost nalezt konsenzus

v cenách za služby správce nemovitostí u SYJ
- správa bytového družstva provádi zdarma úkony na štřediscich domovních

samospráv, kde maji zisky z pronájmů

pro informaci uvádíme ieště pohybv na některých důležifých účtech v hospodaření
druž§tva:

. zůstď.ek bankovního úvěru na výstavby domů je nižší o splacenou anuitu v rcce
2018.

. zustatek bantovniho úvěru na revitalizace domů se snížil o splacenou anuifu v roce
2018

l Fond oprav se oproti roku 20l'7 z\rýš1l o cca I mil.340tisicKč
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zůs:r,q.rlry: roxl opuv, úvĚny čson,.lNrnr,q' úrvĚRy- ANuITA
REVITALIZACE, BANKo!T.IÍ ÚČTY sBD

RoK2017 RoK 2018

Zůstatek na fondu oprav v roce 24.361.515,64 Kč 25.701.253,61Kč

zůstalek bankovního úyěřu čsoB anuiúa 4.783.787,56 Kč 4.128.,l49.60 Kč
zůstatek úyěru-anuita revitalizace 53.586.893.39 Kč 46.100,835,73 Kč
Zůstatky: BANKoVNI UCTY (cEsKÁ SPoŘITELNA, ČEsKosLoWNsKÁ oBcEoDl\lI

BANKA)
celkoYý zůstatek na t ankovních účtech :
z toho: 25.760.8ó9,73 Kč 28.422.818,38 Kč
Zů§tatek běžný účet CsoB a,s. 12.764.392,77 Kč 9.935.4,17,98 Kč
zůstatek-spořící účet csoB a.s. 12.583.587,45 Kč l2.588.691,78 Kč
Zůstatek-běžný úěet cS. a.s. 412.889,51Kč 308.689,62 Kč
Zůstatek-Cs a.s.- sporožiio 2.989.989,00 Kč
Zůstatek-J a T bank -termínovaný vklad 2.600.000,00 Kč

za zminku stojíještě přebled qinosůjednotlivých domovních samospáv a zdanění jejich
výnosů z pronájmů neb}to\^ých prostor, §polečných prostor, pronájmů sťech
telekomrrnikacím k 31.12.201a.
výnos domovních §amospráv za iok 2018 bude připsán na fond oprav po šchválení
Zprára hospodaření za rok 2018 shromážděním delegátů.

Domv s realizova

Dům čD. vÝno§ za Dronáiem z toho daň DřiDis na fond domu
50-52 10.104,00 Kč 1.920.00 Kč 8.184,00 Kč

133-434 7.907,00 Kč Daň odvedena z€
správy ,v r.2019bud€
převedena na §tř.433

0.00 Kč

7.907,00 Kč

341 14.374,00 Kč 2.732,00 Kč l1_64ž.00 Kč

331 10.592,00 Kč 2.012.00 Kč 8.580,00 Kč
850-851-852 995,00 Kč 190.00 Kč 805,00 Kč

335 1.69,t,00 Kč 322,00 Kč 1.372.00 Kč
342 37.493,00 Kč 7,124,00 Kč 30.369.00 Kč
343 31.993.96 Kč 6.0?9,00 Kč 25.91,{,96 Kč
3,t5 23.393.00 Kč 4.445,00 Kč 18.948,00 Kč

734-735 8.615,00 Kč 1_637.00 I<č 6.978,00 Kč
853-85+E55 35.817.00 Kč 6.806,00 Kč 29.011,00 Kč

1381 8.515,00 Kč 1.6l8.00 Rč ó.897,00 Kč
470 557.78 Kč 106.00 Kč 45t.78 Kč
54 9.256.00 Kč 1.759.00 Kč 7.,{97.00 Kč
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výslédovka stavebního btÉového družstva ve Frenštátě p.R. za rok 20í8

Daturn! 3í.l2.2oí8
učet Názév účtu
Nákladv čerDání roku 2017 čerDání.oku 2018

501 spotřeba materiálu 61.667,90 Kč 6a.727,z2 Kč

502 §potřéba énérqié 43.15o41Kč 52.697,32 kč

510 službv-pnávník_účet zrušen od 1.1,2016_přésun do 5l8 0,00l(č o,0o (č

511 oDraw a udržování ídlouhodobá záIoha) 3,432.818,63 (č 3.568.713,3t Kč

512 cestovné 8,202,00 xč 4.837,00 xč

513 nákládv n6 řeorezentaci 7,383,00 xč 6,253,00 xč

5180í údržba proqramů 130.044,00, l(č ť1,17q00 Kč

51802 poštovné 17,643,00l(č 13,574,00xč

5í803 telefon, internet. web. doménv 38.945,12l(č 30.485,99 Kč

51804 pojiětění májetku, pronájmy, školeni 19.17oo0l(č 18.423,00 Kč

51805 poplatky slPo, sPz,porádénsti vkladové úéty 2a,177,60 Kř 60.459,55 Kč
5í806 výmaz zástavy, anuita, převody bytú do os. vlast. 11.000,00 Kč 10,000,00 Kč
5í807 Pnávník 9,500,00 l(č 8.000,00lG

521 mždoÝé náklady (spřáVá, dúvěíníci, DPP) 1.341,911,00l(č 1.491,206,00 Kč

523 odměnv orqánúm družstva 84.000,00(č 7a.360,00 Kč

524 zákonně sociální poiištění a zdravotní 399,172,00l(č 4Ao.527 ,oo Kč

525 ost. soc. poiištění (poi. odpovědnosti) 5.087,00 l(č 5.444,00 Kč

527 zák. soc. nákl. 27,0o0,0o !(č 27.o0o,00 Kč

532 daň 2 nemovitosti 3.290,00 (č 3.290,00l(č

544 smluvni Dokutv a Den. Drominutí Denále 0,0o I(č 0,o0l(č

545 smluvni pokuty a pénále {náklády řízení-ex, - dlužníci) 4.509,00 Kč 6.803,o0 Kč

548 ost. provozni náklády (příspěV€k SČMBD) 44.772,oo Rč M.77z,oo Ki

odpi§v dI. néhm. á hm. maietku 10.720,00lG 10.720,00l(č

562 úrokv- úvěrv révitallzace íprotiúčet 662-řozoouští se zde) 373,49a,oo 373.49a,oo

568 ostatní finanční nákIadV (Ve.tení účtu, výpisy sBD) 23.405,00lG 22,683.o0(č

588 ost. mim. nákladv o00 xč o00 xč

59í daň z příimu běžné činnosti 38.57o.00 xč 39,626,00l(č

Náklady celk€m 6.163.641,66 Kč 6.507 .269,39 Kč

VÝnosv
602 tžby z prodeje služeb (spávní popl. nájemc', vlast., sVJ,

2.o74.132,o3 Ka 2-091 -812,7 4 Kčodměny domovního dúv, příspěvek, SčMBD)

644 smluvní pokutv z prodlení (penále náiemné uhrazené i

20,771,oo Rř 21.698,00l(čneuhrazené_DředDis, zaDlacené nákladv řízeni_dlužníci
645 ost. poklty a penále (záplacené náklady řízení dlužníci)
zrušen od í.í.2016 přesunuto do 644 0,00 Kč o,00 Kč

6a8 ost. prov. výn. (přévod člénských páv, přévod do
os. vlast. +!.ýmazzástavy, anuita, pronájmy, stavební úpravy,
řozDouštění dlouhodobé žálohv) 3,r55,901,4l xč 4,068.301,62l(č

662 úroky (kladné úřoky z účtú sBD, protiúčet 562 úrokv z úvěrů) 380,137,68 xč 379.464,54 Ké

568 o§t. fin. výn (úhrada za provédený úkon, pokladna, přédp. poj.
událost) 39-474,00 Kč 50.715,34 Kč

688 ost tni mimořádné výnosy (hal. vyrovnání) 0,00 Kč 0,00 Kč

Výnosy celkem 6,27o,416,12 Ké 6,612.022,24 Ké

Hospodář§ký v,ýsledek zisk zisk

106.774.46 Kč 104.752,85 Ké
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výslédovka slřediska spřávy za řok 20í8

Datuml 3,1.12.2ol8 středisko! 9oo - správa
účét Název
Náklady

účtu
Č€rpáíí roku 20u Č€rpánírok! 2018

501 spotřeba materiálu 61.667,90 Kč 6a.7z7,22 Kč

502 §ootřeba eneroie 43.156,41Kč 52.697,32 Kč

510 §lužby _ p.ávnik_účet ž.ušen od í.'1.2016_přesun do 5í8 0,00 Kč 0,00 Kč

511 opravy a udrŽování (poi. Událost-protiúČ€t 66802) 41.607,67 Rč 5.328,10 Kč

512 cé§tovné 8.202,00l(č 4.a37,o0 Rč

513 nákladv na rep.ézentaci 7.383,00kč 6.253,00lG

5180,| údžba Drooramů 130.044,00, Rč t|17q00 kč

51802 poštovné 17.643,00 Kč 13.574,00 Kč

51803 telefon, intérnet, wéb. domény 38,945,12 Kč 30,485,99 xč

51804 poiištěni maieték, pronáimý, ško|ení 19,170,00 Kč 7a.423,oo Kř

51805 poplátky slPo, sPz 2a,777,60 Ra 60.459,5s Kč

51806 vÝmaz zá§tavv. anuitá-převody bvtú do os. vlast, 11,000,o0 Kč 1o,000,o0 Kč
51807 Přávnik 9,500,0o Kč 8,000,00 Kč

521 mzdové nákladv {spřáve, dúvěrníci, DPP) 1,257,159,o0 Kč 1,380.102,00 Kč

odměnv oroánům drLržstva 84,000,00 Kč 78.360,00 Kč

524 zákonně sociální ooiištění á zdravotní 399,172,00 xč 440.527 ,oo Kč

525 ost, §oc, ooiištěniíooi. odoovédnosti) 5,087,00lG 5.444,00 Kč

527 zák, §oc, nákl. 27,000,00l(č 27.000,00 xč

532 daň z n€movitostí 2,050,00l(č 2.050,00 xč

544 smluvní pokutv a penále. prominutí penále 0,00l(č 0,o0l(č

545 smluvní pokutv a penále (nákladv řízení-ex. - dlužníci) 4,509,00 kč 6,803,o0l(č

546 odpis nedobvtné pohledávkv 0,00l{č 0,00l(č

548 ost, Drovozní nákladv íDřísDěvek scMBD) 44.772,oo Rč 44.172,o0 Kč

551 odDisv dl, néhm. a hm. maietku l0,72000 Kč 10.720,00

568 ostatnífinanční nákladv (v€dení účtu. výDisv sBD) 23.405,00 Kč 22.683,00Kč

588 0,00 Kč 0,00 Kč

591 daň z Dňimu běžné činnosti _4.320,00 Kč 2.a76,0o Kč

Náklady celkem 2.270.o5o,7oKi 2.42L.292,ta Kř
VÝnosv
502 tžby z prodeje služeb (správní popl. nájémci, vlast., sVJ,

1,813,438,65 Kč í.868.903,00 Kčodměny domovního dův, příspěv€k sČ[4BD)

644 smluvní pokutv z prodlení (p€nál€ náiemné uhrazené i

zo,771,oo Kč 21,69a,00 Kčneuhrazené-DředDis. zaDlacené nákladv řízení dlužníci
645 ost. pokuty a penále (zaplacené náklady říz€ní dlužníci)
zrušen od 1.1.2016 přesunuto do 6,14 0,00l(č 0,00l(č

648 ostatní provoznivýno§y (převod členských práv, převod do

os. v|ást. +Yýmaz zástávy, ánuitá, pronál'mv, stavební úpraw) 313.697,05 (č 4s3,122,4| kř

662 úrokv (kládné úrokv z účtů sBo) 6.639,68 (č 5,966,54(č
668 ost. fin. Výn. (úhrada za provedéný úkon, pokladna, pře.lp,
Doi. událo§t) 39,474,oo xĚ 7!,79a34 Kř

688 ostátní mimoŘdné \/.ýnosy (hal, vyrovnání) 0,00 Kč 0,00 Kč

VÝnosv célkém 2.,l94.020,38 Kč 2.361.4a8,29 Ké

Hospodářský výsledek ziJála ztrála
-76.030,32 Kč -59.803.89Kč
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Roční účetní uzávěrka

Roční účetní uzávěrka byla provedena podle plalných předpisů. Před započetím
uzávěrky byla provedena inventaíizace majetku a závazků, byla provedena bmotná
inventarizace u hmotného investičního majetku a dokladová inventalizace pohledávek a
záNazků a to vše k31 .12.2018. Pravidelně byla prováděna inventarizace peněžnich
prosaedků v hotovosti, tak jak ukládrá. § 29 zr&ona č.563/1991 sb. o účetnictví. Nebylo
zjištěno žádných inventaTizačnich rozdilů.

Představenstvo projednalo účetni uzávěrku íra §vé schůzi dne 28. bř€zna 2019. Po
projedníní účetní uzávěrla v kontrolní komisi a představenstw je doporučeno proúčtovat
ztrátu sťediska správy SBD ve \"ýši -59.803,89 Kč fondem ze zisku. Po ploúčtování
bude mít fond ze zisku družstva na kontě částkll 149.471,62 Kš.

ZÁyérečná zpráva, daňové přiznání, účetní r.ýkazy a celá roční závěrka je uložena
v kanceláři družstva a je založena k nahlédnutí.

caha Fřantišek v. r.
před§eda dřužstva
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Seznam dlužníků k 31.12.2018

dům členství dluh na nájmu dluh úrok z prodl.

]26 nájemce ,14 361 _195 upominka

331 na]emce 11798 -50 dohoda, splácí dle dohody

334 nájernce 44 547 2 557 předžalobní upomínka

1317 na Iemce ,25 467 _3 250 Vyloučení,5oud Vyklizení bytu

Vla5tník _390 upomínká

1385 na|ernce ,7 818 -56 upomínka

dLužlricina nájmU nad 5000,-Kč

drobnídlužníci celkem

d Lrh ce|ke rn

přep átek celkem

5taV nájmu celkern

-172 802

48 480

-161 282

207 861

46 579

0

-3 830

-6 492 < poplatek Větších dlužníků celkem

-70 320 < pop|atekúobných dlužníkú celkem

-76 812 stav celkem úrok z prodlení

0 < poplatek větších dlužníků celkem

-110 < poplatek drobných dlužníkú celkem

-110

dlužníci na Vyúčtovánínad 5000, Kč

drobnidlužnic celkern

stav celkern

dům členstVí lmeno dluh na To dluh úrok ž prodl. řešéní



čs@ffi
1.122o1a 31,12.2o1a
aaa23o/03o0

!ážév účtu: sBD vé Frehštátě p/F,

1ok/č, VýpĚU] 2o]3/12 SBD !é F.gnštáié p/R

/44 0] Frenštái pód Fadt]ošiémBAN. cz2] 0300 0000 0000 00aa a23!

líekvéncé] mésióni
'Da, úr sazba:0 03 % p a,
iDn, úr. sazba]0,o3 % p a
'obočka; ošt|ož.á 255/17, opáVa

;ouhrnné iníormace

čsoB Dru^téVnikontó
czK

N4il!še Bilská. +420 737 2o1 262

ročét kredihich položék
'očéi débétnloh položeki

'fuhled pohybů na účfu od í.

305
a7

12.2O1a do 31. 12.2O1a

l0 691 564,a5

2 1oo 353,52
2 856 470,39

'alLna Protiúčél d§bo poznámka
cástká zůBláiek

10 694 421,35

o]34335o07/0600
1 al1,oo ]o 696 232,35

22oaa2nul2ala 3]]o]]o7o] 055a
311aoo 1o699 344,35

21a12 7g23aoln110
_271§5,00 10671a€9,a5

19 a] 2a9] o237lo100
,6364oq0o ]oo354a§.g5

l ]]100076]/07]0
,7 665,00 10o27 304,a5

_4 oa2,0o lD a23 722 a5
a0575l55c0

íooo0,0o 10 a13122,B5

113.116211EllĎ71o

9 9a6 366,€5

;- , p;;;;;í,h,. -šo, l^o/^ ,oo^ D"o"l --- .1oapo ., s"ň,s\ooo]o7_3§]1]5o257/0]00 oo3]]o1]3o

"norro.,t t., -p ,ró i _ooo.
21aa241417l2ll1a 3] ] ]o43o
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ďffiffiffi
období: 1. 12. ml a - 31. 12, 2018
úéet| 235759l34/o3m
Název účiu: sBD Vé Frenšiáté p/B.

]llll]illl]ll ]ll l]lll, l] ]|l l| |ll l] il] ll l ]l illli
sn.na "' ,orr§
Rók/ó VýpsU] 20]8/12 sBD!' Fr4+áió P/R

Elc t]FKoc7PP 7.]4 o] F.enštát pod Fadhoatém
IBAN: cZ02 0300 0000 0002 3575 9]34
iyp účtL: ČsoB spoř]ci úč_-t pro pod. katee

Frelaence: mésiani
Poč, úl sďbá]0,02 % p a,
(on úr 92ba:0,02 % p. a,
Pobočka: ostrcrná 255/]7, oFVa
l{oni3kt: N']il!še Bi5ká, +420 737 20] 262
E mai: mbilska@.sob cz

souhrnné iníormace

12 6aa 47+9a
12 5€a 69,i,7a

216,a0
0,00

Počei kledtníčh po óžék:
Poóěidebétničh poožek:

Přehled pohybů na účfu od 1. í2.2018 do 31. í2.2018
DálUm oa.ěenf platby
Válula Prollúóél nébo poznámka

Názevproliúč1! ldónljfikace Čás&á ZŮslálék
Vs Ks ss

3].1 2, zúaováni kladných úrokŮ ]2 5aa 69],73

ýaécná klienti,a ýá.hý klieht.
zasilánrél/áí, njpis, kbr! je zárcveň n fuí.a.i . zů.lalkú penéžni.J prcstř.dkj na vašcí, účlu k 31 i2. zk.níalulÉ .i pí.sin 1ečLiÝé kónečný
z;sfai.k. Nes.ú/.sř. ii 5 ]éh. ý],§i k.mir'url,. ňé5 Lez zbjí.čnéha ..lkladJ Pakúd lak |éJčrriie, bldeňé p.Jýúa|el zůsielek na účtú a váni

Vklad na iomto úótU podléhá ochraně kiercU posk},tuje systém pojišlění pohledávek z vkladů Podrobnéjši přeh]ed
o systému po]išiění poh]edáVek z VkladŮ je k dispožici na Webo\ých sirrinkách banky na adrese ,"t^,^,lv csob.Cz,
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f;Ě§KA ii§Ť_i

5l'ite na

výpis z účttl

Čj5lo úČtU/kód lJrn]ry: 10oo31621/03oo
0bOobi: 01,12,201a - 31,x2.201a

ais ú ViÉ iU: oo5

N.cV !alú:sláýebnib}1o!é d lrstV. !e FGnšiáté p/

ciio Ljatu 1tsAN]: cZ35 !8c0 0c00 ooai 00l)31É21
Ka]banl(y iBLc)] G 8AcZPx

zllíLÁDNíúDAJE účTU

]3.m oacšlo 475 00
(o}.óni Z!statek:
] 5orUrnízislatk 2 933 9s9 0D

Psa 140 00 a0 452] 47 3?
rél Méý9tý,í 9!!da,i ! P Je, s

ŘEHLED Pot]YBů NA L]éTu PočÁŤEčNi zúsTAŤEx: 2 2Éo 274-oo

É.€dmD aáslka obÉn] cDiféiy
l{Jn fi]dnyoblatU / H!a nényr.tU

ÁV:L]lrÉda píedp 5U nk6sem

ÁV !lrlacajjG.]p 5U nkaseff

ÁV L]lrlaťa pEdp 5U nkJs.m

ÁV]L]hra.a prečp šU nka5cm

ÁV L]hla.a pleípisU n(a5Bir

Av:L]l]ladá p.edpi5U nkasem

^V:L]hradapledpisU 
ňkasEm

AV:l]hEda D€dp,sú i.ka;Ém
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VYP|S Z UCTU
TER/,\íNoVANÝ VKLAD

5t.v€bni bytove dIužstvo ve F.enatá
stá/ěb.l bvlore drlzstlo /e Frénštátě o R, F+,
P..]n. 5{ sÉ
areniiát pod Radhoitěm

/ sidta (L]enta: 74401, Frenštát pod Radholtóm

A}tUátni úroková 5ažba 1p.a ):

Da.Um ótEvienjúČtú / protonqace:
Datum Ukončeni úalu / prolónga.é:

z L.lro Pňpsani hlUb4 ú ok| 1l)

: toló PDdLjL[y 1 )

:

-:---;- zpráW p.o klienta:

váš Vklád jé chráněn v ráňci zákonného sysrénu pojištěni p.hledávék ž vk]adú. Dalí informace k systému pójiĚ:ěnj
pohledáÝek žykladů nalezneLe ni webových stránkách Bánky ně adrese https://ýtw,jtbank.@.

Čislo úafu] ro01310507 / 5B00

aPn.i epUbÁr T{]02]rlU] ]ldpllpp a 4/r!]7l !a .76c9!oo6j'
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.-fr§H. $&,]i1 aÍ5lo úČtd/kód náúyj 1702gso329/oao0
0bdoDi: si.tr2,2clB 3i12, 1o:li_B

Čislo ýý]išu: 01l

§33.i

s

NareÝ úa1!: sidvebni L]!,loVú d.užStr/o Ve |rei3lila p/
/,/]čna úil , a7]1

!]o ú tr.d! V.2i ně]ě
8 ooo

Kó. ia.ky íB c]] GIBAczPx

Pě#

stáv€bRi bťo!é {]íuž!t!o v€ Ftenštáťé o/R.

j44 9L

zAl(LÁDNl UDAJE l]cTlJ

Vklád na i3mto Úai! podéha DclrÉia, heíou poskylF s|stém oojŠtgli potredáýek z VkladJ. PDclobniÁiŠa piend. n systa.]Jp.j §tóni polrledáVek ? !k adú je k ! 5poz.i ňa ýJeb.výclr stl.ikti.lr b!nk] na a.res! Lsa9.z,

P.jmy Uživadé D. Výpsc Z účtU van ň.1 Vlsvéťim€ naVše.lr póboalá.lr aeské sp.nrPhy, ia j.ai ba!pi.,:\ré lfl] rce soo 2a1 2ó7
nÉrló n. Ench iniemet.yýď] síáik;cr.5as.z/qpsy

V;žiEé 5l, že jst€ naším klienleř, V.še Česalá spontejn".

i:T3rávoil.h.írlriirle]9lii( ÝidcL:inMěsls(yriilndÉiú,]\r]c i.d]l|- .r i;|. lj;]

PREHLED POHYBU NA UCTU PočÁTEčNi zú§TAlEKI 40a a7laa
PíoÝeďeno Čáslka obÉtu czíměny

čFlo e,ol,"l,L v"i".,.,.r* Eá=tk.

Kuu mény ob.atu / KUz měnyúótu

o4,12.2o1a výbět hotovošn šekeň

31,12,2013 xíéditníúlok
059a

ž 17629am?9
31,12.2ola cenyzá3lUžby

c8na za výběI hotovošrl
cena za ved3ni úótu

cena za zasláňí Ťýp]su

(o1 ]L2 201a 31 i2.2o1a)

XONEČNÝ ZÚSŤAIEK: sos 68r.62

§fiENlJŤi Potí}aů NA účru

odBpšáno 2 úětu I,) Pnp§ino M ,ičel (+)

2jT

Počet óeka]i.l.h dbratů
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=__l;i i.d!.tta, stavebni bytové družstvo Ve Frenštátě p/Rad,
podříči 54, Frenš!át pód Radhóšiěn, PsČ 744 o1

íJěeLni Ťak, 2 a13
zapšánó ý óbchadnin lejgxříku, vedenén KŤajÉkým
sóDden ý oÉtraÝé, addi1 DŤ, ',X, 

Ý]ažka 74

;!]í: ]2.a] 2cj9/lc:jj - l.onéčné zÚsťať-ky ke dni 37,12,2a13 , r,i.t čis]ó j t

ís7ó Ňáze.r úětD

tředisko:4E - Podřiěi

]1O2 ÚviP REVIŤALIZACE
5! Dlouhodobé dluhy k úvěroÝrlrÁ iDsritucís

0, 00
0, o0 l.,7\0 .429,21

=1ken za stžedisko 45

třPaiska:17 Padiičí

5102 a'viR R!VT:|A!TZAaE
3a Dlouhodobé dluhy k ÚvěŤoviB iĎstttucí[ o,00

=7kú 2a stžetllsko 17

tředi]ka:49, Padžíěi

alc2 úJĚR REVTTAnTZACE
6L Dlouhodobé dlulry k úvěroÝíB tasliťucín 173 .69 9 ,lo

.1kď za scřédi3ka 49

třeci sko j 50 6-kýětná

61a2 ÚVĚR REVTlÁ],1zl,cE
Dloubódóbé dluhy ]. úvěroÝým iE6tilucín

0,00
2.a6a.816"ll

.7ken za sťžedisko 50

třecjgkD:35 pódřičj

61o 2 i-ťĚR RE1IT,lALTZAci
61 Dlouhodobé dlúby k úwě.oljm institu.ín 0,00

a11 715,93
e77.3,15,93

e7kéŘ za stžedjskó 35

xřed7ska:232 - Pódříěí

6,!a2 úvĚn REVITA],TZAc;
61 Dlounodobé dlrrny k úvěroÝit insťiEucíň l,!64,969 ,57

efkéfr 2a sťředisko 232

rřPdi Ek.: 323 , zábuní

6102 ÚvĚR , RnvlfALTzAcE
61 DloEhodobé dluby k úvěíoýýú institučís 1-.199.9aa 

"]9
elkeB 2a střédiskó 323

l:i|i)!k.:324 záhlni
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1xun: 72 - o3. 20!9/1a : 33 * Xoreěné zústatky ké dii j1.12.2o78 >

|s7ó Ná2ev úěxD

;1c2 liťĚR PlvITALIzÁcE
j1 Dlóubodóbé dluhy k úvěŤoÝýB 1íÁ!i!Edía 0,00

,o10,633,35

]]kéfr za stžedigko j24

.ředlskó:325, záhění

j1o2'úvĚR REVTTALTzAcE
j1 Dlóuhodobé dlu]ty k úvěřovřn iastituctn

.7ken za šLřearsko 325

:ř.diskó: j26 , RóžDóÝská

,la2 ivĚR REVITALTZACE
i1 Dlouhodobé dluhY k úvěřóvýn i!štlEucíú

0, 00
0,00

2,505 3]2,03
2 .505.312 .0a

)7kéfr za stžédiskó 326

l.}'.disko, 327 Rožnóvská

37a2 ú,|ĚR - RnvITAiIzAca
51 Dloúodobé dhlty k úvěřoÝýn t!6Eiťucís

0, 00
0,00

3 .229 .,]15,91
3.229.145,93

.1ken za střediskó j27

třeó)3ý.: 33ó, FŘ,HoťeČ,ty

inňR REvt,lA],tZAcl
61 Dlouhodobé drlulry k úÝěro!íŤ institúcíh

3.229-745,93

1.7 62.196, ao

.lkú za sEředisko 33a

tlecr 5řo j 33t Fr.Eóréčky

€la2 iJvĚR _ REvlTALizAcE
Dloutrodobé dluhÝ k úvěroťn iDsťitúcín 0.00

1,15i],26o,55
1.150,26o,55

elkú za sLžédiska j37

ťřé.ljško: 335, Ft.Eóreěky

61c 2 an/iR REVTTALTZAc!

7.75a.26a,55

61 Dróúnodobé dluhy k ÓvěŤoÝý instirucín
1,634,5!1,09
1.634.551,09

e7kef, za 3tředi6ko 335

cř_-diJ]..: 336, Fr-1loraěky

6Ia2 ÚvřR REVITA] ízilc!
Dlolnódobé dluhy k úÝěroÝým institucíú

7.6j4,557,a9

0, 00

,121 .53B , 59
122 .E3B,59

e7ken za střédisko 336

].ie.jl5ió: 342 Řožnaýská

úvĚR REVTTAnlZÁa:
Dloutlodobé dlutry k úÝěroÝýÁ il6rirDcín 0,00 2.454.1,]4,4a
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1ť|I: :! 2 . a 3 . 2 c 7 9 / l a j ] ] < ío,eČné zŮsťaťky ke d,i 31,72.2018 >

íF7ó lIázev úětD

>7ken za stžediskó 342

.ž.ljišk.: 343 - Rož,aýšká

,Lc2 ÚvĚe PEVITALTZACE
j1 Dlouhodobé dluhy k úvěroyým institucim 0,00

3,7c0.794, ]3
3 .7 0a .791, 3a

ikď za stžedlskó j4j

|řeai3kc:117 Tichá

jLc2 Ť,ýĚR REVITALTZACE
j1 Dlouhodobé dluhy k Úvěroýim inštitucín 0.0 0

2.29L.a4é,20
2.291-.54é,2ó

j7kú za stžediskó 117

cřealEkO: 427 Tičbá

3:-a2 ]-;.rĚr REvITALIzAcE
51 Dlouhodobé dluhy k úvěro!ím i,stitu.ín

2 . 297. 546, 2a

0, 00
573 ,129, 51
513 .l29 ,5L

,7kú za středisko 421

tředisko: 433 Ťichá

jln2 ÚliřR REVTTALIZACE
51 Dlóuhodobé dluhy k úýěroťýb institucÍŘ

0,00 573 . 129, 51

0,00
3 .341 -1B9 , 

,7:

1 ,14,] .4a9,1l

.7ken 2a střediska 133

tředj ska: 157 , Tichá

3Ia2 Ú]rĚR e!VI,fA!TZACE
51 Dtóthodobé dluhy k úvěrovýŤ inštitucím

0, 00
0,0 0

992 )-3a,9,1
992.,l3o,97

.7kefr za stžediskó 157

xžediskc: 73? , Trójanóýice

5,_a2 ,jr'IĚR - REviT_4.LTZACE
61 Dlouhodobé dluhy k úvěroýim instirucín

0,00

0, 00 8a4,166,96
aa4,766,96

.7kefr za stžedísko 737

l:!e.1].ka: 73a - TrójanóÝiče

6 : f;2 irĚR RlŤlTÁLiz\c!
61 DLouhodobé dluhy k úvěIowím inšťiiucíh

É3c.64a, 5]
6a0,648,53

é7kú ža sLžedlskó 73a

6] 02 i,rjĚ9- RE,JTTALIZACE
61 Dlouhodobé dluhy k úvěŤovým insciťucín

6aa .64a, 53

0, 00
0,00

546,510,10
546.510, 10

e7kú za šťřédiskó 739
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1íDn: 12.a3.2a]9/1c,a3 * Xó,eěné zůstatky ke dni 37.12.2013 >>

íš7a lýázev účLD

0, 00
0, o0

1,0r]6 - 55o, 25
1.056.55o,25

al'edis{o: ]37t - š].ot s]rá

3La2 ÚVĚR REVtŤALIzÁcE
51 Dlouhoalóbé dluhy k ÚvěŤovýn iDštiťu.Ím

=7kén za středisko 7 371

tře.l;3kó: 13s0 škó7ská

3, 12 Ú!Ěk REV:TALIZÁCE
át Dlouhódobé dluhy k ,ivěróÝým inslitucín

0,00 1.066.55o,25

0, 00
0,00

L 3/5 5?5,05
1.376.s75,05

?1kď za střediskó 138a

tředi skó: 1381 - škalská

3la2 i ĚR - ta1,11A]TZAcE
51 Dlouhodóbé dluhy k úvě,oviT insiiEucín

7. j?6. 575, a5

2. a!6 -!21,29
2.al6.127-,29

afkú za sťřeéiÉkó 1j a1

tře.]j.ska: 1385, škólÉká

61a 2 ÚvĚ.t - REr/ITA],IzAca
61 DLouhodobé dlurly k úvěřoýím institučíí

a.Oa 2.876.121.29

0,00
0,00

L666.272,6e
1.666.212,6a

e7ka za šLžedisko 1385

|:řé.jiskc: 7438 - škó7ská

a102 fuĚR RlnTTÁi,IZACE
61 Dtouhodobé dluhy k úvě!oaíŤ. ilstitucín

0,00 1.666.212 ,68

0,00
0, 00

1,L.25,368,65
1.025.888,85

e7kú za Étřediskó 743a a,a0 7,a25.88a,e5

'ópyíigh. by lú]jr,{áraŠta códsó,-twáre ,6i997 2a18 ,Drogťam veJsrcn 24,!it,
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:ett-i j,e.jn.:{d, Stavebni bjtove dTuzstvo Ve lrenstate p/Rao.
Pódříčí 5,1, Frenštáť pod RadhoŠtěn, psČ ?44 ol
jč, 

'na7r75, 
ÚčÉtnj rok: 2al3

:]psá!. ý Dt].iódiii. .é]-s.ijnu, ,eije]réň ,{-!] §i]'x]
s.Lice! ý a5a..v.i/ .cllí1 D!, 

':a, 
Ij.žka j 

ltln: 12,aJ 2|19/]a:3l . kóneČné zŮstatky ke dni 31.12.2ala - iiJa čj"-]. ] ]

is7a NázeÝ účtú KóĎečný stav KónečnÝ sxaw
jtu úěťu LlDáLi účtu DaI

:Ia2 ljvĚR _ Fn\..ITAr lzÁctl o,co 46,1at],3:5,?]

'1 
Dloúhódóbé dluhy k úvěroÝýn insiitucín 0,00 46.100,335,73

0,0 0 ,16.100, 835,73

0,0a 46.la0.835,73

aPyright b\/ LúmíŤ Harašxa cansoítwaťe @1991 2ala. PŤagra versian 24.alt
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:et,í jednól:ka: Stavebni bytové druŽstVo Ve FrenŠtátě p/Rad,
Pódřičí 54, Flenšťát pód Raalhošťěn, PsČ 744 o1
Ič: Oa5757",5 účetní tok:2o18
zápsáio jJ ob.]]co'ni,n réjstři.tu, |c|leiéŤ Xrajskr^1
sou.len v ostiá.,ě, óddí| Dt. zx, ýi.žka 1.4

1iú,: i2-.J3,2c19/]a:3.1 < koneěné zůBtatky ke dni 31.12.2ala . .list číslo : t

ís]o Nážev účtu

0,0o
4 -I2B 149,60
4.12a.449,6a

j1o1 bankomí úvěry
Dlouhodóbé dluby k Úwěróvým iístiťucín

0,00 4 .12a .449 ,6a

a, a0

.pyrignť bf ,!uniť .!ar.rŠta cofl.9o!'awa.É @l997 2D7a. P.ó9ráí Vers]cn 2,] ú]t.
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stavební b}tové družstvo Flenštót pod Radhoštěn

. výpis vyúčtóyáoi

FOč. Jedn p.čátečDí šLaý Čeřpáni nqé.ný 5L.v

rl4 Troialovice 7r{ r]5

350 1r.j3.,vice 350, E51, 3š,

!5r !rojar.Vi.e 35r,354 355

1r3o Ško!§ká 1r3d, .rénšlál p Ř,

rr3r Školsiá 1r3!, r.e*táL p Ř,

]r35 Škorská 1r35,rr3ó,lr37, ..eíštál p,R,

], 355 994 76

6 2\.698 i1-

ú 50.55r,86

:6 614.355 21

1É 522 002 08

rr ,196 253,98

11 590 450 ]5

1r 483 12t.64

,] 1.220 ]60 0!

:r 407 023 64

2] ] 163 B75 46

],- iaq 441 8l
]r 956 ]00 q2

,] /94,4]5 05

lj t. c30,088 86

1r ?95.9]0,€
l2 93t 918,98

r] 1.441.170.91

r2 l 432 994, i4
,1 1 145,311 3]

5 196 013 95

5 8a,]9] 2?

:6 375,201 63

11 323.739 96

! 746 005,21

J 66 703,34

? 308 221,56

1 24l 2a9 74

,i : 185,856 45

r! 599 113 lt
3r l1-1.x94 71

:c 661 i/0 84

)r i21 919,22

45.888.00

49 l40 00

50.424,0c

79.s92 00

?87.256 c0

77 220 00

93 184 00

34,008 00

85 608,00

66 900,00

t94 858,D0

18l ?00,00

65 q52,00

15,J,]68,00

327 6D0,00

196 51?.00

258,180 00

128.124 00

87 368 00

!19 652 00

138 888 00

53] ?64,0D

129,924,00

75,600.00

67.384 00

56.568 00

131 304 00

36 ó12 00

23 208 c0

16,188,00

205 392,00

380,760,00

410 832,00

254.960 00

172. ]04 00

1n6,9?

3i,\2

7a 665.44

2 7ti.00
54 291 76

11 52

52.)?1 aa

46.240 00

45 s19 12

23 16

71 94

12 36

11 720 48

000
1] c0

1,00

? 376,94

34 68

54.0l)6.86

159,039 12

26 545.00

00!
1 025 32

N00
6 4rJ3.5z

i,0,32

13 B30,00

24,36

46.44

1,3]0 00

58 295 00

0,00

1r ]5r,00
i 99ó,00

75 4]9 80

78,295 t5

4.614 12

24.116,25

2l 954.0!
i 955 00

1., 212 la
64,290 40

9,676 65

18,€28 43

21,84/ 00

15,269 10

36,950 /0

31,354 00

12.5B4.95

7 72c,ON

16 839.4c

1 092 155./]

i3 938.90

?3.I2a 76

22,876 00

38,254 55

10 151,56

8,,j32,0.i

i! 256,0.1r

14.728,15

]7 375.00

28 561.00

45,468.50

13 589 80

12,239 00

42 !55 75

184 
''28,00210.1ó3,98

\ lE7 .691 ,z9
21 151 11

3]]6 449.88

3 424 92

105 3c9 14

740 2]6 40

/,l5 554 60

65L 
'53 

84

41/ 408,]0
5]8,095,16
112.627 i|1

577,012,33

1 393,404 84

1 590,493 ?1

436,0s7,]0
1 298,609 q4

1.c74.456,96
] 145 c92,92

1 035 775,65

68 434.0]
369,394 36

1,082,45/.0E

1716,222,a3
1 952 548.59

1 265 143 8r
253 983 27

96 I37 22

454 32l 00

342,503 29

862,578 21

51 .B82 72

37j .861,1?
245.205,18

1.319 la2.7a
85],440.11
978,062.73

.259 6:L5.45

380 86r].05

ďkem za Viběl 5tř3drsék
,75]

23 324 637 q8 5 304,808,00 620,415 84 3,536,970,63 25.1L2.B9I L9

, 5.6 35 -
2; ,.|p. 3?5
l,a-Lo,7a a za,rž

la r lo/3
.5 řDy. !;€, r'?


