Hýlova 40, 700 30 Ostrava - Výškovice
Na Výspě 10, 700 30 Ostrava - Výškovice - pošt. přihr. 33

DIČ: CZ 00050831
IČ: 00050831

vedené u Krajského soudu v Ostravě spis. značka Dr XXII/29

Směrnice S – 206 o funkcionářských odměnách
(úplné znění platné od 1. 7. 2013)
1. Členům orgánů družstva přísluší za výkon jejich funkce následující odměny s tím, že:
a) celkový limit pro odborné komise je do výše 8,- Kč na byt a garáž ročně
b) celkový limit pro výbory samospráv je ve výši 50,- Kč na byt a 14,- Kč na garáž
příslušného domu (objektu) měsíčně. Do uvedeného limitu se nezapočítávají byty a
garáže ve vlastnictví osob, které nejsou členy družstva.
Celkovou výši finančních prostředků určených pro odborné komise stanoví představenstvo.
O výši a výplatě odměny pro jednotlivé členy odborných komisí rozhodne představenstvo na
návrh předsedů odborných komisí.
2. Podmínkou pro výplatu odměn uvedených v bodě 1 je splnění povinností člena družstva,
účast jednotlivých členů na nejméně 50 % zasedání těchto orgánů a aktivní přístup k plnění
úkolů. Účast musí být doložena zápisy ze zasedání těchto orgánů.
3. Podmínkou pro výplatu odměn členům výboru samosprávy a předsedovi výboru samosprávy
je dále splnění ustanovení bodu 1 čl. 90 a bodu 2 čl. 95 platných stanov (tj. konání členské
schůze samosprávy nejméně jednou za rok a konání schůze výboru samosprávy nejméně
jednou za tři měsíce a zaslání příslušných zápisů představenstvu do 30 dnů ode dne konání
příslušné schůze). Výši odměn na návrh předsedy samosprávy schvaluje výbor samosprávy.
4. O případném zvýšení odměny výboru samosprávy může rozhodnout představenstvo družstva,
na základě návrhu příslušného výboru, po zvážení jeho mimořádné aktivity. Zvýšení odměny
je podmíněno souhlasem členské schůze samosprávy daného domu. Celková částka,
představující zvýšenou odměnu, bude vytvořena zvýšením příspěvku na správu družstva a
domu u členů družstva – nájemců a zvýšením příspěvku na správu družstva u členů družstva
– vlastníků bytů v daném domě v následujícím kalendářním roce.
5. Odměny uvedené v bodě 1 lze vyplatit v prosinci běžného roku (tj. roku, za který jsou odměny
vypláceny), nejpozději pak do 30. 6. následujícího roku.
6. Při souběhu jednotlivých nároků na odměny se tyto sčítají.
7. Za dodržení těchto zásad zodpovídá představenstvo. Jejich kontrolu provádí kontrolní komise.
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