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V Přerově, březen 2014

JUDr. Otakar Š i š k a v.r.
předseda družstva

Ing. Miroslav B r a t h v.r.
místopředseda družstva

Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv
Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedením družstva
svolává pracovní porady předsedů samospráv.
Porady se budou konat:
Dne 22.4.2014 pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35
36,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,
57,58,59,60,61,64,68,69,70,74,99,100,101,102,106
107,108,109,110,111
místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
v 16.00 hodin
Dne 23.4.2014 pro samosprávy: 112,113,114,117,118,120,121,122,123,124,125
126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,
138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,150
151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,
162,163,167,168,169,170,171,172,173,174
místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro),
v 16.00 hodin
Dne 24.4.2014 pro samosprávy: 175,176,180,181,182,183,184,185,186,187,188
189,190,191,192,193,194,197,198,199,201,202
203,204,206,207,208,209,210,211,212,214
215,216,217,218,219,223,224,225,226,227
228,229,230,231,232,235,,237,238,239
místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II. patro),
v 16.00 hodin
Dne 28.4.2014 pro samosprávy: 56,76,77,78,80,105,119,164,165,166,177
178,179,195,196
místo konání: Lipník n/Beč., Katolický dům Nadsklepí, I. poschodí,
v 16.00 hodin
Dne 29.4.2014 pro samosprávy garáží: 65/730, 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92
136,222,233/728,234/729,236/727
místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD
(I. poschodí) v 16.00 hodin
Děkujeme všem za účast
JUDr. Otakar Š i š k a v.r.
předseda družstva

Termín konání schůze Shromáždění delegátů

Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční ve středu 21. května 2014
v 16.00 hodin v klubu TEPLO Přerov na Horním náměstí.
Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta
na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi
samosprávy dle čl. 81, odst. 2, písm. e/ Stanov SBD - členská schůze volí delegáty
a jejich náhradníky na shromáždění delegátů.
V této souvislosti bychom chtěli samosprávy, kde na členské schůzi neproběhla
volba delegáta upozornit, že nemůžeme zástupce těchto samospráv na schůzi
Shromáždění delegátů zvát .
Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas
zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín
schůze předběžně upozornili.

Jaroslava L u d v o v á v.r.
vedoucí organizačního úseku

Usnesení ze schůze shromáždění delegátů, konaného
dne 4.12.2013
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov,
Přerov I-Město, Kratochvílova ul. č. 128/41. IČO 00053236:
1.

schvaluje:

1.1. - zprávu představenstva, přednesenou předsedou družstva
p. JUDr. Otakarem Šiškou
1.2. - změnu stanov družstva dnem současné účinnosti zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních
korporacích) v předneseném znění vč. schváleného protinávrhu a to
konkrétně čl. 35, bod 2, odst. 4.

2.

ukládá

představenstvu

družstva:

2.1. - vyhotovit úplné znění stanov bez zbytečného odkladu po nabytí jejich
účinnosti.

V Přerově, 4.12.2013

Stavební bytové družstvo
Kratochvílova 41
Přerov

Příkaz předsedy družstva čís. 6/2013
Termíny jednání škodní komise v roce 2014
V návaznosti na zasedání představenstva SBD Přerov
termíny jednání škodní komise v roce 2014 a to :

určuji

12. února
16. dubna
17. září
19. listopadu 2014 / v případě potřeby bude termín změněn až
po provedení inventur ke dni 30.11.2014/.

Jednání komise se budou konat v 8.00 hodin v malé zasedací místnosti
Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 41.
Zápisy z jednání škodní komise budou předloženy vždy na nejbližší schůzi
představenstva SBD Přerov.

JUDr. Otakar Š i š k a v.r.
předseda družstva

Upozornění pro samosprávy

Upozorňujeme samosprávy, že od 27. února 2014 je částečná změna v zajištění
havarijní služby na poruchy dodávky elektrického proudu:

Poruchy elektrického proudu:
Na hlavním přívodu do objektů, tj. domů a garáží
Havárie v domech a garážích – pouze společné prostory
v Přerově (bez místních částí) v pracovní dny od 13,00 hod. do
06,00 hod. následujícího dne a v soboty, neděle a svátky
Havárie v domech a garážích – pouze společné prostory
v Lipníku n.B. v pracovní dny od 13,00 hod. do 06,00 hod.
následujícího dne a v soboty, neděle a svátky
Havárie v domech a garážích – pouze společné prostory v
okolních obcích a místních částech Přerova (mimo
město Přerov a Lipník n.B) v pracovní dny od 13,00 hod. do
22,00 hod. a v soboty, neděle a svátky po celý den mimo 22,00
až 06,00 hod.
Veškeré havárie na všech objektech ve městech, obcích a
místních částech v pracovní dny od 6,00 do 13,00 hod.

840 850 860
606 678 016 nebo 606 693 785

777 727 727, 777 726 726

605 176 111

603 487 419

Vladimír J ů z a v.r.
vedoucí provozně technického úseku

