MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno
zaps. v obchodním rejstříku pod sp. zn. DrXXXIV 7 vedenou u Krajského soudu v Brně
_______________________________________________________________________________________________

ZÁPIS
ze shromáždění delegátů MÍR, stavební bytové družstvo,
konaného dne 5. 6. 2019 v sále na adrese Bzenecká 23, Brno-Vinohrady.
_______________________________________________________________________________________
P r e z e n c e:
1) Delegáti:

pozváno
přítomno

159 řádně zvolených delegátů
98 delegátů

2) Představenstvo:

přítomno

6 členů

3) Kontrolní komise:

přítomno

5 členů

4) Zaměstnanci družstva:

přítomno

17 zaměstnanců

Prezenční listiny s podpisy přítomných tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu.
Pozvánka a podkladové materiály tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu.
_______________________________________________________________________________________
Program jednání:
1)
Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu jednání
2)
Informace o programu jednání
3)
Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise
4)
Zpráva představenstva o činnosti družstva
5)
Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
6)
Projednání hospodářského výsledku za rok 2018
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
- rozhodnutí o zúčtování jiného hospodářského výsledku
7)
Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2019
8)
Volby členů kontrolní komise
9)
Závěr
Ad. 1 Zahájení, jmenování zapisovatelky a volba způsobu hlasování o jednotlivých bodech programu
jednání
Jednání shromáždění delegátů, které představenstvo svolalo v souladu s článkem 41 odst. 1 a 6 stanov družstva,
zahájila v 16:20 hodin Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva družstva. Uvedla, že spolu
s pozvánkou delegáti obdrželi i písemné podkladové materiály, ke kterým delegáti u prezence převzali opravný
list, kterým byl upřesněn text a technické nedostatky v podkladových materiálech pro dnešní jednání.
Pozvánka byla zároveň uveřejněna také na internetových stránkách družstva a na informační desce družstva.
Po úvodním slovu uvedla, že z titulu předsedkyně představenstva bude řídit dnešní shromáždění delegátů.
Řídící schůze uvedla, že:
dle prezence je v době zahájení přítomno 94 delegátů, kteří z celkového počtu hlasů 5 547 mají 3 356 hlasů.
Bylo konstatováno, že přítomní delegáti mají nadpoloviční většinu hlasů a dnešní shromáždění delegátů
je v souladu s článkem 44 odst. 3 stanov družstva usnášeníschopné.
Počty přítomných delegátů a počty hlasů bude průběžně kontrolovat následně zvolená mandátová komise,
která upozorní na okamžik, kdy by shromáždění delegátů pozbylo usnášeníschopnosti.
Do řádného zvolení mandátové komise bude o počtu přítomných delegátů informovat delegátka navržená
do této komise, Mgr. Helena Olšová, SO 123a.
Delegáti byli požádáni, aby při každém (i dočasném) odchodu z jednacího sálu nahlásili u prezence,
že odcházejí z jednacího sálu, odevzdali hlasovací zařízení, a při návratu do jednacího sálu nahlásili svůj
příchod a převzali hlasovací zařízení.
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Řídící schůze sdělila, že na tomto shromáždění delegátů se bude hlasovat elektronicky pomocí hlasovacího
zařízení, které delegáti převzali u prezence. Hlasy bude sčítat hlasovací zařízení a výsledky hlasování
se zobrazí na tabuli ihned po ukončení hlasování.
Následně řídící schůze požádala přítomného správce hlasovacího zařízení pana Růžičku, aby delegátům
vysvětlil, jak hlasovací zařízení funguje a seznámil je s obsluhou hlasovací staničky. Současně bylo provedeno
zkušební hlasování.
V souladu s jednacím řádem řídící schůze jmenovala zapisovatelku paní Marcelu Dvořákovou, asistentku
předsedkyně představenstva.
Dále uvedla, že za účelem vyhotovení zápisu bude z jednání pořízen zvukový záznam.
Podle stanov družstva je přípustné hlasování dvěma způsoby, tj. váhou hlasů nebo aklamací. Byl přednesen
návrh, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně, přičemž o bodech programu
č. 6 a 8 se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech elektronicky aklamací, tj. co delegát
to hlas. O předneseném návrhu delegáti hlasovali elektronicky aklamací.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdržel se
nehlasovalo

č. 1a
94 delegátů
94
-

delegátů
delegát
delegát
delegát

Usnesení č.: 1a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje, aby se na dnešním shromáždění delegátů hlasovalo elektronicky veřejně,
přičemž o bodech programu č. 6 a 8 se bude hlasovat elektronicky váhou hlasů, a o ostatních bodech
elektronicky aklamací, tj. co delegát to hlas.
Návrh byl přijat jednomyslně.
Poté řídící schůze připomněla, že na dnešním jednání se bude hlasovat o jednotlivých návrzích dle jednacího
a volebního řádu v aktuálním znění.
Uvedla, že shromáždění delegátů bude hlasovat o návrzích v tomto pořadí:
a) nejprve se hlasuje o dílčích doplňujících návrzích jednotlivě, a to v pořadí, v jakém došly v písemné formě
do sféry družstva, nejpozději do okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu
shromáždění delegátů nebo byly předneseny v diskusi k tomuto projednávanému bodu,
b) následně se schvalují doplňující návrhy souhrnně,
c) poté se schvaluje původní návrh doplněný o předběžně schválené doplňující návrhy,
d) nejsou-li schválené doplňující návrhy souhrnně přijaty, hlasuje se o původním návrhu v původním znění,
e) není-li původní návrh přijat, hlasuje se o prvním pozměňujícím návrhu, který byl předložen nejpozději do
okamžiku zahájení projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění,
f) není-li první pozměňující návrh přijat, hlasuje se o dalším pozměňujícím návrhu, dokud není některý
přijat, a to v pořadí, v jakém došly do sféry družstva, nejpozději do okamžiku, kdy bylo zahájeno
projednávání jednotlivých bodů programu shromáždění delegátů, nebo kdy byl pozměňující návrh
přednesen v diskusi k tomuto projednávanému bodu.
Ad. 2 Informace o programu jednání
Řídící schůze podle článku 10 odst. 2 jednacího řádu informovala o programu jednání shromáždění
delegátů uvedeném na pozvánce s časovým limitem 5 hodin.
Ad. 3 Volba ověřovatelů zápisu, návrhové, mandátové a volební komise
3A. Volba ověřovatelů zápisu
Řídící schůze přednesla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání. Navrženi byli paní Hana Hiklová,
Strnadova 3, 5, SO 5912 a pan Oldřich Sedláček, Nopova 92, SO 37. Vyzvala delegáty k předložení jiných
návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky
aklamací.
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Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželi se

č. 3a
95 delegátů
92 delegátů
- delegát
3 delegáti

Usnesení č.: 3a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje, aby ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli paní Hana Hiklová, SO 5912
a pan Oldřich Sedláček, SO 37.
Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání byli zvoleni většinou hlasů.
3B. Volba návrhové komise
Řídící schůze navrhla, aby návrhová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: Ing. Zdeněk Pešák,
Velkopavlovická 8, SO 114b, paní Alena Dohnalová, Kotlanova 6, SO 84c a pan Miroslav Blatný,
Strnadova 12, SO 5943. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných
delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdržel se

č. 3b
95 delegátů
94 delegátů
- delegát
1 delegát

Usnesení č.: 3b/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje, aby návrhová komise byla tříčlenná, a aby členy této komise byli:
Ing. Zdeněk Pešák, SO 114b, paní Alena Dohnalová, SO 84c a pan Miroslav Blatný, SO 5943.
Členové návrhové komise byli zvoleni většinou hlasů.
3C. Volba mandátové komise
Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: Mgr. Helena
Olšová, Valtická 4, SO 123a, paní Vladimíra Kokešová, Dědická 25, SO 89b a pan Miloš Kadaník,
Velkopavlovická 10, SO 118c. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných
delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželi se

č. 3c
95 delegátů
93 delegátů
- delegát
2 delegáti

Usnesení č.: 3c/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje, aby mandátová komise byla tříčlenná a členy této komise byli: Mgr. Helena
Olšová, SO 123a, paní Vladimíra Kokešová, SO 89b a pan Miloš Kadaník, SO 118c.
Členové mandátové komise byli zvoleni většinou hlasů.
3D. Volba volební komise
Řídící schůze navrhla, aby mandátová komise byla tříčlenná a byli do ní zvoleni delegáti: Ing. Radoslav
Holub, Čejkovická 13, SO 7051, paní Olga Chalupová, Stará Osada 21, SO 1691 a paní Ivana Bílková,
Mikulčická 12, SO 108b. Vyzvala delegáty k předložení jiných návrhů. Jiný návrh nikdo z přítomných
delegátů nepředložil, o předneseném návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.
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Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželi se

č. 3d
94 delegátů
91 delegátů
- delegát
3 delegáti

Usnesení č.: 3d/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje, aby volební komise byla tříčlenná a členy této komise byli: pan Ing. Radoslav
Holub, SO 7051, paní Olga Chalupová, SO 1691 a paní Ivana Bílková, SO 108b.
Členové volební komise byli zvoleni většinou hlasů.
Řídící schůze požádala zvolené členy, aby si ze svého středu zvolili předsedy komisí a zahájili činnost.
Před projednáváním jednotlivých bodů programu řídící schůze připomněla, že diskusní doba pro jednotlivé
diskusní příspěvky je limitována délkou 3 minut a může být prodloužena maximálně o další 3 minuty. Časový
limit technické poznámky je 1 minuta.
Také požádala delegáty, aby v úvodu svých příspěvků vždy výslovně uváděli své jméno a číslo samosprávy,
zda se jedná o diskusní příspěvek nebo o technickou poznámku, a aby svoje příspěvky přednášeli od mikrofonu
v sále, případně od řečnického stolu.
Upozornila delegáty, že doplňující a pozměňující návrhy se podávají v písemné formě na formuláři, který
je k dispozici u návrhové komise.
Podle čl. 53 odst. 3 stanov družstva se mohou shromáždění delegátů účastnit určení zaměstnanci družstva. Do
jednání mohou vstupovat pouze se souhlasem shromáždění delegátů. Řídící schůze proto navrhla, aby mohlo
být uděleno slovo zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou problematiku, budou-li k tomu
řídícím schůze vyzváni. O tomto návrhu se hlasovalo elektronicky aklamací.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdržel se

č. 3e
96 delegátů
95 delegátů
1 delegát
- delegát

Usnesení č.: 3e/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů souhlasí s udělením slova zaměstnancům družstva odpovědným za projednávanou
problematiku, budou-li k tomu řídícím schůze na dnešním jednání shromáždění delegátů vyzváni.
Návrh byl přijat většinou hlasů.
Ad. 4 Zpráva představenstva o činnosti družstva
Řídící schůze přikročila k dalšímu bodu jednání. Uvedla, že zpráva představenstva o činnosti družstva byla
delegátům předložena v podkladových materiálech pro dnešní jednání.
Poté uvedla, že na případné dotazy ke zprávě představenstva o činnosti družstva odpovědí členové
představenstva družstva, případně zaměstnanci družstva, budou-li k tomu řídícím schůze vyzváni.
Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 4 programu.
Diskusní příspěvky přednesli delegáti: Mgr. Ludmila Svěráková, SO 5372, Ing. Mgr. Milan Horák, SO 78b,
Mgr. Jana Nováčková, SO 7471, paní Helena Kozubíková, SO 5381.
K diskusním příspěvkům podali vysvětlení: Ing. Olga Edlerová, vedoucí ekonomického úseku, Ing. Stanislav
Paďour, člen představenstva, Ing. Dana Koutníková, předsedkyně představenstva, paní Ludmila Hrušková,
hlavní účetní.
Po diskusi řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 4 programu.
Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 programu jednání.
O návrhu se bude hlasovat elektronicky aklamací.
-4/9-
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Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání
ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 5. 6. 2019
v předloženém znění.“
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 4 „Zpráva představenstva
o činnosti družstva“ programu jednání konstatovala, že se o tomto návrhu bude hlasovat elektronicky
aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželo se
nehlasovali

č. 4a
98 delegátů
87
3
5
3

delegátů
delegáti
delegátů
delegáti

Usnesení č.: 4a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje Zprávu představenstva o činnosti družstva k 5. 6. 2019 v předloženém znění.
Návrh usnesení k bodu č. 4 programu jednání „Zpráva představenstva o činnosti družstva“ byl přijat
většinou hlasů.
Ad. 5 Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková uvedla, že dalším bodem programu jednání je projednání zprávy kontrolní
komise o činnosti družstva. Zpráva o činnosti kontrolní komise byla součástí podkladových materiálů pro
dnešní jednání. Na případné dotazy odpoví předsedkyně kontrolní komise Ing. Miloslava Koppová.
Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 5 programu.
Diskusní příspěvky přednesli delegáti: Mgr. Ludmila Svěráková, SO 5372, Ing., Mgr. Milan Horák, SO 78b.
K diskusním příspěvkům podali vysvětlení: Ing. Miloslava Koppová, Ing. Jan Bogdan.
Po diskusi řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 5 programu.
Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 programu jednání.
Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání
ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.“
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 5 „Zpráva kontrolní komise
o činnosti družstva“ programu jednání nechala o tomto návrhu hlasovat elektronicky aklamací.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdržel se
nehlasoval

5a
97 delegátů
94
1
1
1

delegátů
delegát
delegát
delegát

Usnesení č.: 5a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje zprávu kontrolní komise v předloženém znění.
Návrh usnesení k bodu č. 5 programu jednání „Zpráva kontrolní komise o činnosti družstva“ byl přijat
většinou hlasů.
Ad. 6 Projednání hospodářského výsledku za rok 2018
- schválení řádné účetní závěrky za rok 2018
- rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
- rozhodnutí o zúčtování jiného hospodářského výsledku
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Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká projednání hospodaření družstva za rok 2018. Stanovisko
kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2018 bylo součástí zprávy kontrolní komise o její činnosti, která byla
projednána v předchozím bodě programu.
Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 6 programu.
Diskusní příspěvek přednesl delegát: Ing., Mgr. Milan Horák, SO 78b.
K diskusním příspěvkům podala vysvětlení: Ing. Olga Edlerová, vedoucí ekonomického úseku.
Po diskusi řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 6 programu.
Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení č. 1 a 2 k bodu č. 6 programu jednání.
Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení č. 1 k bodu č. 6 programu jednání
ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2018
po zdanění činí 30 579,05 Kč,
b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2018 ve výši 30 579,05 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2018 ve výši 30 579,05 Kč převést do rezervního fondu (účet 427
– zajišťovací a rezervní fond).“
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení č. 1 k bodu č. 6 „Projednání
hospodářského výsledku za rok 2018“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude
hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování: 6a
přítomno
97 delegátů
s váhou hlasů
z toho:
pro
s váhou hlasů
proti
s váhou hlasů
zdrželo se s váhou hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů

3 448 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1725 hlasů
3 263
47
48
90

Usnesení č.: 6a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2018 v předloženém znění, kdy hospodářský výsledek – zisk za rok 2018 po
zdanění činí 30 579,05 Kč,
b) rozdělení a užití hospodářského výsledku – zisku za rok 2018 ve výši 30 579,05 Kč takto:
hospodářský výsledek – zisk za rok 2018 ve výši 30 579,05 Kč převést do rezervního fondu (účet 427 –
zajišťovací a rezervní fond).
Návrh usnesení č. 1 k bodu č. 6 programu jednání „Projednání hospodářského výsledku za rok 2018“
byl přijat většinou hlasů.
Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl návrh usnesení č. 2 k bodu č. 6 programu jednání
ve znění: „Shromáždění delegátů schvaluje vyrovnání jiného výsledku hospodaření minulých let – ztráty
ve výši 609 332,88 Kč, která vznikla v důsledku opravy chyb období 2015-2017 takto:
jiný výsledek hospodaření minulých let – ztrátu ve výši 609 332,88 Kč uhradit z nerozděleného zisku
minulých let.“
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení č. 2 k bodu č. 6 „Projednání
hospodářského výsledku za rok 2018“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude
hlasovat elektronicky váhou hlasů. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.
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Hlasování: 6b
přítomno
97 delegátů
s váhou hlasů
z toho:
pro
s váhou hlasů
proti
s váhou hlasů
zdrželo se s váhou hlasů
nehlasovalo s váhou hlasů

3 448 hlasů pro přijetí návrhu usnesení bylo zapotřebí 1725 hlasů
2 536
435
453
24

Usnesení č.: 6b/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů schvaluje vyrovnání jiného výsledku hospodaření minulých let – ztráty ve výši
609 332,88 Kč, která vznikla v důsledku opravy chyb období 2015-2017 takto:
jiný výsledek hospodaření minulých let – ztrátu ve výši 609 332,88 Kč uhradit z nerozděleného zisku minulých
let.
Návrh usnesení č. 2 k bodu č. 6 programu jednání „Projednání hospodářského výsledku za rok 2018“
byl přijat většinou hlasů.
Ad. 7 Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2019
Řídící schůze uvedla, že další bod programu se týká plánu hospodaření správní složky družstva na rok 2019.
Informace k plánu i samotný plán delegáti obdrželi v podkladových materiálech na toto shromáždění delegátů.
Řídící schůze otevřela diskusi k bodu č. 7 programu.
Diskusní příspěvek přednesla delegátka: Mgr. Bohumila Svěráková, SO 5372
K diskusnímu příspěvku podala vysvětlení: Ing. Olga Edlerová, vedoucí ekonomického úseku.
Po diskusi řídící schůze ukončila diskusi k bodu č. 7 programu.
Poté vyzvala předsedu návrhové komise k přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu jednání.
Ing. Zdeněk Pešák, předseda návrhové komise, přednesl původní návrh usnesení k bodu č. 7 programu
jednání ve znění: „Shromáždění delegátů bere na vědomí Plán správní složky družstva na rok 2019
v předloženém znění.“
Řídící schůze Ing. Dana Koutníková po přednesení návrhu usnesení k bodu č. 7 „Plán hospodaření správní
složky družstva na rok 2019“ programu jednání konstatovala, že o tomto bodu programu se bude hlasovat
elektronicky aklamací. Poté nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování:
přítomno
z toho:
pro
proti
zdrželi se
nehlasovali

7a
97 delegátů
91
1
3
2

delegátů
delegát
delegáti
delegáti

Usnesení č.: 7a/SD/5. 6. 2019
Shromáždění delegátů bere na vědomí Plán správní složky družstva na rok 2019 v předloženém znění.
Návrh usnesení k bodu č. 7 programu jednání „Plán hospodaření správní složky družstva na rok 2019“
byl přijat většinou hlasů.
Ad. 8 Volby členů kontrolní komise
Řídící schůze přikročila k bodu 8 programu. Uvedla, že dnem 20. 10. 2019 skončí členům kontrolní komise
funkční období, a proto je třeba zvolit kontrolní komisi pro období následující s tím, že dnem vzniku
funkce bude den 20. 10. 2019. V souladu s čl. 4 odst. 4 volebního řádu družstva delegáti v podkladových
materiálech obdrželi seznam kandidátů. Ing. Dana Koutníková konstatovala, že ve stanovené lhůtě bylo
družstvu doručeno pět návrhů na kandidáta do kontrolní komise družstva.
Zápis ze shromáždění delegátů MÍR, SBD, konaného dne 5. 6. 2019
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Přílohy originálu zápisu:
1) Prezenční listina (představenstva družstva, kontrolní komise, komisí shromáždění delegátů, delegátů,
zaměstnanců)
2) Pozvánka a podkladové materiály pro shromáždění delegátů
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