
Vážení delegáti, 
 
stávající představenstvo bylo zvoleno na shromáždění delegátů dne 18.11.2013 na 
období pěti let. Naše volební období uplyne dne 17.11.2018. Abychom nemuseli 
svolávat samostatné volební shromáždění delegátů a ušetřili pár tisíc korun, tak jsme 
se rozhodli o 3 měsíce zkrátit stávající volební období a volby nového představenstva 
zařadit na toto shromáždění delegátů. Posunutí je dáno tím, že dle nového 
Občanského zákoníku musí být SD svoláno do 6 měsíců po skončení účetního období, 
proto od roku 2014 pořádáme SD vždy v červnu příslušného roku. 
 
Drtivá většina delegátů zajisté ví, jak si ve svých funkcích stávající představenstvo 
vedlo a co všechno se nám za uplynulé čtyři a půl roku podařilo udělat.  
Nejdůležitější byla jak finanční, tak celková konsolidace družstva, výrazné snížení 
počtu dlužníků, kteří družstvu dlužili na poplatcích za užívání bytů. V uplynulém 
období jsme pokračovali v rekonstrukcích panelových domů v Jilemnici, Lomnici a 
hlavně ve venkovských lokalitách. Zateplili jsme budovu Správy družstva a budovu 
MVZ v Lomnici nad Popelkou, kterou jsme přeměnili na bytový dům, který je 
v současné době zcela zaplněn.  Podařilo se nám vyměnit výtahy ve všech námi 
spravovaných domech, takže nyní všechny odpovídají bezpečnostním předpisů. Dále 
jsme naše družstvo přizpůsobili novému Občanskému zákoníku, vytvořili a schválili 
nové Stanovy a Domovní řády. Družstvo funguje bez větší problémů. V současné 
době má družstvo celkem 596 členů, (proti předchozímu roku klesl počet členů o 14). 
Družstvo spravuje celkem 1670 bytů (1184 v domech s naší účastí a 486 v 39 SVJ, 
kde nemáme žádnou majetkovou účast).  
 
Představenstvo v minulém období pracovalo ve složení: 
Bohuše Randáková, JUDr. Poláček Ladislav, Svěcený Pavel, Kubeš Bohuslav, Hájek 
Jiří, Tryzna Michal, Jandurová Iva. 
 
Na skutečnost končícího volebního období jsme upozorňovali již na minulém SD, 
následně to bylo avizováno v Bulletinu-podzim 2017 a na poradách předsedů. 
Bohužel jsme z žádné samosprávy neobdrželi žádný návrh na nové členy 
představenstva, a proto se většina stávajícího představenstva rozhodla znovu 
kandidovat (kromě pana Kubeše Bohuslava ze zdravotních důvodů). Podle platného 
znění našich stanov má být představenstvo našeho družstva pětičlenné. A proto jsou 
kandidáty do nového představenstva tito delegáti: 
 
Randáková Bohuše, JUDr. Poláček Ladislav, Svěcený Pavel, Hájek Jiří, 
Tryzna Michal, 
 
kteří jsou připraveni podstoupit novou volbu na další funkční období. Toto však 
neznamená, že do představenstva nemůže kandidovat někdo další, který bude 
ochoten vzít na sebe zodpovědnost a podílet se na dalším vývoji našeho SBD.   
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SBD Semily  
Květen 2018 


