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Informace o konání a usneseních Shromáždění delegátů SBD NH  
konaného dne 24. 3. 2022

-  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020. 

-  Shromáždění delegátů SBD NH neschvaluje částečnou úhradu ztráty ve výši - 4 437 188,70 Kč 

z nedělitelného fondu družstva a převedení částky ve výši 15,5 mil. Kč na neuhrazenou 

ztrátu minulých let.

Výtah ze zprávy představenstva o výsledku hospodaření SBD NH přednesené  
na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 24. 3. 2022

Informace o konání a usneseních Shromáždění delegátů SBD NH  
konaného dne 2. 6. 2022
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1.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021.

2.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 606 004,90 Kč na 

úhradu ztráty z minulých let.

3.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit spoluvlastnický podíl od 

Statutárního města Ostrava o velikosti 739/1000 na domech:

 - č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 

80/1, 

 - č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 

80/2,

 vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katast-

ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pra-

coviště Ostrava, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklou, 

poníženou o alikvotní část nákladů na inženýrské sítě a úpravy pozemku kolem domů. 

Celková cena podílu SMO na domech nepřesáhne částku 22,2 mil. Kč.

4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit od Statutárního města Ostrava 

tyto pozemky:

 - pozemek parc. č. st. 80/1,

 - pozemek parc. č. st. 80/2,

 vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katast-

ru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pra-

coviště Ostrava, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Celková cena pozemků nepřesáhne 

částku 400 tis. Kč.

5.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zajištění úvěru v maximální výši 22,6 mil. 

Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu od Statutárního města Ostrava o velikosti 

739/1000 na domech:

 - č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/1, 

 - č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/2,

 vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katas-

tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava,

 a pozemků:

 - pozemek parc. č. st. 80/1,

 - pozemek parc. č. st. 80/2,

 vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katas-

tru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava.

 Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje, že SBD NH poskytne bankovnímu ústavu 

k úvěru na kupní cenu po celou dobu čerpání úvěru přiměřené zajištění, přičemž po 

vkladu vlastnického práva SBD NH do katastru nemovitostí bude na výše uvedených 

nemovitostech zřízeno zástavní právo.

6.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje vzor smlouvy o dalším členském vkladu uza-

vřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Kasalického č. p. 782 

a 783, Ostrava, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 7.

 Toto usnesení nabývá účinnosti k okamžiku uzavření předpokládané smlouvy mezi druž-

stvem a Statutárním městem Ostrava o převodu vlastnického práva k spoluvlastnickému 
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podílu města ve výši 739/1000 na bytových domech na adrese Kasalického č.p. 782 

a 783 v Ostravě - Michálkovicích a vlastnického práva k pozemkům parc. č. st. 80/1 a st. 

80/2 v obci Ostrava, k. ú. Michálkovice.

7.  Shromáždění delegátů SBD NH volí 4 chybějící členy Představenstva SBD NH do konce 

stávajícího funkčního období:

 Ing. Petr Dunker

 Ing. Vít Macháček

 Radim Mojžíšek, DiS.

 Ing. Vladimíra Polomská

8.  Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Stanovy Stavebního bytového družstva Nová 

huť v předloženém znění se schválenou změnou textu čl. 69. Stanovy tvoří nedílnou 

přílohu notářského zápisu. Schválené znění nových stanov převzalo do čl. 30 upravují-

cího podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření nájemní smlouvy 

k družstevnímu bytu, znění čl. 39 stávajících platných Stanov SBD NH.

Výtah ze zprávy představenstva přednesené na Shromáždění delegátů SBD NH 
konaném dne 2. 6. 2022
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•  166 domů společenství vlastníků jednotek, kde SBD NH zároveň vykonává funkci statu-

tárního orgánu - předsedy společenství vlastníků;

•  44 domů v majetku SBD NH;

•  54 domů SVJ s vlastním statutárním orgánem;

•  8 malých bytových družstev;

•  2 domy ve vlastnictví fyzických osob.

Výtah ze zprávy o výsledcích hospodaření družstva za rok 2021 přednesené  
na Shromáždění delegátů SBD NH konaném dne 2. 6. 2022
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Vybrané změny v novém znění Stanov SBD NH - členská schůze samosprávy
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Informace o vyúčtování služeb za rok 2021
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Nový dodavatel energií do společných prostor a garáží
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Přehled vybraných cen energií a služeb v roce 2022
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 jednotka 
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Zvýšením záloh na služby se vyhnete vysokým nedoplatkům

Odstávky TUV v letní sezóně 2022

Informační systém Integri G5i 
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Elektromobilita, nabíjení, bezpečnost
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Jmenný telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců SBD NH podle oddělení
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Odd
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