
Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo 
 Nerudova 1190/3    PSČ 674 01 

     

 Delegát  VO 

 Jméno 

 Adresa 

 Město    

 

P o z v á n k a 

na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč, družstva, které se bude konat  

dne 23.6.2021 v 15.00 hod. 

v zasedací místnosti SBD Třebíč, Nerudova 1190/3, Třebíč, Horka-Domky 
Program: 

1. Zahájení 

2. Volba pracovních komisí – mandátové, návrhové, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

3. Zpráva o činnosti představenstva, plnění usnesení ze shromáždění delegátů 29.7.2020 

4. Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2020, návrh na rozdělení zisku, plán nákladů a výnosů na 

rok 2021 

5. Zpráva kontrolní komise, plán práce na rok 2021 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Zhodnocení volných finančních prostředků družstva 

8. Stanovy družstva dle novely zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění 

9. Diskuse 

10. Usnesení 

11. Závěr 

 
Prezence přítomných proběhne od 14.30 hod. V příloze Vám zasíláme delegační list, hlasovací lístek, přehled 

hospodaření za rok 2020, návrh na rozdělení zisku, návrh stanov družstva a návrh usnesení. Podkladové materiály 

jsou zveřejněny na www.sbd-tr.cz.  

Delegační list na shromáždění delegátů je nepřenosný. Jednání s hlasovacím právem se může zúčastnit 

pouze zvolený delegát nebo náhradník delegáta. U prezence bude ověřena totožnost delegátů občanským 

průkazem. Přiložené materiály včetně delegačního lístku si vezměte s sebou.   

Vzhledem k mimořádným opatřením na ochranu obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 nařízená Ministerstvem zdravotnictví bude shromáždění konáno pouze za dodržení 

následujících podmínek: 

 a)  každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo   

respirátor min. FFP2, KN95; 

b)  účastníci musí být usazeni tak, aby bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo; 

c)  každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že: 

 i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativní výsledkem, 

 ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem (antigenní test v odběrovém 

centru, příp. potvrzení negativního testu ze zaměstnání), 

 iii) absolvoval očkování, takovým způsobem, že: 

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 

než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

- od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 

než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo 

- od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního      

     PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní.  

Splnění výše uvedených podmínek prokážete předložením potvrzení o testu, očkování, prodělané nemoci (můžete 

využít digitální certifikát na očkovacím portálu občana https://ocko.uzis.cz/) nebo absolvujete antigenní test před 

konáním shromáždění. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, nebudete se moci shromáždění zúčastnit. 

Věříme, že se osobně zasedání zúčastníte a přispějete ke zdárnému průběhu.  

Těšíme se na Vaši účast a spolupráci. 

 

V Třebíči dne 7.6.2021 

 

 

       Ing. Zdeněk Veškrna                          Miloslav Peštál    

                   ředitel družstva                   předseda představenstva 

http://www.sbd-tr.cz/
https://ocko.uzis.cz/

