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Po pěti letech zvolíme nové orgány družstva

Správa družstva přeje všem družstevníkům 
příjemné prožití vánočních svátků, bohatou 

nadílku a mnoho úspěchů v novém roce.

Vážení družstevníci, nechce se tomu věřit, ale za nedlouho 
tomu bude pět let, co se v našem družstvu konaly volby, ve kte-
rých byli zvoleni naši současní členové jedněch z nejvýznamněj-
ších orgánů družstva a to představenstva a kontrolní komise. 

Mnozí z Vás se možná v této souvislosti zamysleli nad tím, že 
právě Vy jste ti praví, kteří by dokázali řídit činnost družstva 
a rozhodovat o všech záležitostech lépe než současní členové 
těchto orgánů, avšak nevíte co je třeba v této souvislosti udělat a 
jaké podmínky musí případný uchazeč splnit, aby se mohl stát 
členem jednoho z nejvýznamnějších orgánů družstva - předsta-
venstva nebo kontrolní komise.

Než-li Vás podrobně seznámíme s činností představenstva a 
kontrolní komise za uplynulé volební období, nebude jistě od 
věci připomenout si co to vůbec představenstvo a kontrolní 
komise je a jaké plní úkoly.   

Představenstvo, jakožto výkonný a statutární orgán družstva 
v souladu s přijatými stanovami řídí činnost družstva a rozho-
duje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami 
nebo shromážděním delegátů vyhrazeny jinému orgánu. 
Představenstvo současně zabezpečuje a kontroluje plnění usne-
sení shromáždění delegátů, pravidelně mu podává zprávy o své 
činnosti a o činnosti družstva, svolává a připravuje jeho jednání. 
Za svou činnost představenstvo odpovídá shromáždění dele-
gátů, jakožto nejvyššímu orgánu družstva.

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost 
družstva a projednávat stížnosti členů družstva. Kromě kontrolní 
činnosti a projednávání stížností se kontrolní komise vyjadřuje 
k roční účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na 
úhradu ztráty družstva.

Podrobně jsou povinnosti členů představenstva a kontrolní 
komise uvedeny ve „Stanovách Stavebního bytového družstva 
Klášterec nad Ohří“, přijatých shromážděním delegátů dne 
30.10.2001.

Představenstvo má 7-10 členů a schází se dle potřeby na svých 
pravidelných zasedáních, zpravidla jednou za tři týdny. Schůze 
představenstva není veřejná a mohou se jí účastnit kromě členů 
představenstva a kontrolní komise jen osoby pozvané předsedou.

V uplynulých letech se představenstvo scházelo v průměru 
18x ročně. Jednotlivé schůze představenstva se konají zpravi-
dla v pondělí od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy SBD a 
délka trvání jednání se pohybuje dle množství projednávaných 
záležitostí od 3 do 4 hodin.

Kontrolní komise má 3-5 členů a schází se dle potřeby, nejméně 
však jednou za tři měsíce. Schůzi kontrolní komise zpravidla 
svolává a řídí předseda, popřípadě místopředseda. Délka trvání 
schůzí kontrolní komise se pohybuje dle rozsahu vykonávaných 
prověrek, kontrol a revizí od 1 do 2 hodin.

Členem představenstva a kontrolní komise se může stát jakýko-
liv člen družstva, který splňuje následující předpoklady:   

• trestní bezúhonnost
• zákaz podnikání v činnostech, které jsou blízké či totožné 

s činností SBD

• základní znalost legislativy (Obchodní zákoník, Občanský 
zákoník, Stanovy SBD apod.)

• zaměstnání, umožňující pravidelně se účastnit schůzí (platí 
zejména pro členy představenstva)

Za vykonanou činnost v orgánech družstva je členům před-
stavenstva a kontrolní komise vyplácena v souladu s přijatou 
směrnicí odměna, která se v předcházejících letech pohybovala 
ve výši:

• 210.000,- Kč v roce 2000 (z toho představenstvo 180.000,- Kč, 
kontrolní komise 30.000,- Kč)

• 250.000,- Kč v roce 2001 (z toho představenstvo 215.000,- Kč, 
kontrolní komise 35.000,- Kč)

Ještě předtím než se rozhodnete, zda se ucházet o členství 
v jednom z nejvýznamnějších orgánů družstva - představenstvu 
nebo kontrolní komisi či ne, je nutno kromě finanční stránky 
věci, mezi které zcela jednoznačně patří i vyplácené odměny, se 
zamyslet i nad tím, že členství v představenstvu nebo kontrolní 
komisi sebou nese i osobní odpovědnost za přijatá rozhodnutí.

Pokud člen představenstva nebo kontrolní komise, který způ-
sobí v důsledku svého jednání škodu družstvu, společně s dal-
šími členy představenstva nebo kontrolní komise, porušením 
právních povinností při výkonu funkce člena představenstva 
nebo kontrolní komise, odpovídá s nimi za tuto škodu společně 
a nerozdílně a celým svým majetkem!

Domníváme se, že výše uvedené základní informace dosta-
tečným způsobem přiblížily všem potencionálním kandidátům 
pro volby činnost členů představenstva a kontrolní komise a 
pomohou jim při jejich rozhodování. 

V žádném případě nechceme odrazovat od členství v orgá-
nech družstva ty kandidáty, kteří se chtějí aktivně účastnit na 
řízení činnosti družstva a rozhodování o všech záležitostech, ale 
chceme tím pouze upozornit na to, že v případě úspěchu kan-
didátů v připravovaných volbách, které se uskuteční v květnu 
2003, musí mít tito vždy na paměti svoji odpovědnost a být 
připraven nést možné důsledky svých rozhodnutí, vyplývajících 
z titulu vykonávané funkce.

Závěrem nám nezbývá nic jiného než popřát voličům šťastnou 
volbu a všem nově zvoleným členům popřát mnoho úspěchů 
při výkonu jejich funkce.  
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Vlastníci velkých bytů, kterých je v našem domě většina, roz-
hodli, že všichni budeme platit stejnou částku do fondu oprav, bez 
ohledu na plochu bytové jednotky. Je takový postup možný?                                       

A.S., České Budějovice
Podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve vznění poz-

dějších předpisů, jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na 
náklady spojené se správou domu a pozemku, včetně nákladů na 
opravy a údržbu, podle spoluvlastnického podílu, pokud dohoda 
všech spoluvlastníků v domě nestanoví jinak.

Spoluvlastnické podíly jsou odvozeny od podlahové plochy 
jednotek v domě, vymezené uvedeným zákonem. Dohodu nelze 
nahradit rozhodnutím většiny vlastníků - ať už počítané podle 
jejich spoluvlastnických podílů, nebo podle počtu vlastníků - ta-
kové rozhodnutí je v rozporu se zákonem a je neplatné.

JUDr. Ivan Přikryl

Rádi bychom změnili stanovy družstva. Je proto naší povinností 
přizvat na členskou schůzi notáře?

Tuto záležitost řeší obchodní zákoník. Z něj vyplývá, že stanovy 
má pravomoc změnit pouze  shromáždění delegátů (popř. člen-
ská schůze) družstva. V novele obchodního zákoníku (zákon č. 
50/2001 Sb., platný od 31.12.2001) se říká, že o rozhodnutí shro-
máždění delegátů (popř. členské schůze), jímž se mění stanovy 
družstva, má být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat 
též schválený text změny stanov.

Existuje nějaký právní předpis nebo instituce (např. stavební 
úřad), která řeší povinnost vlastníka domu starat se o jeho údržbu?

Udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu tak, aby nevzniklo 
nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k 
jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co 
možná nejvíce prodloužila její uživatelnost, ukládá za povinnost 
vlastníku stavby (bytovému družstvu, společenství vlastníků je-
dotek, atd.) v odst. 1, § 86, zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Neprovádí - li vlastník řádně údrž-
bu stavby, může mu - dle odst.  2, § 86 téhož zákona - stavební 
úřad nařídit, aby v určené lhůtě a za stanovených podmínek zjed-
nal nápravu. Uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni 
umožnit provedení nařízené údržby stavby.

Otazníky kolem bydlení
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Telefonní čísla firem držících hotovost
pro bytové objekty SBD

Voda, kanalizace, topení, zámečnické práce
Petr Hlavsa, tel.: 474 371 135, 777 255 545, 776 552 267

Elektroinstalace
Petr Jelínek, tel.: 474 376 027, 602 952 754

Plynoinstalace
Josef Bartoň, tel.: 474 332 588, 606 277 373

Výtahy
Petr Panuška, tel.: 737 152 752

Telefonní čísla důležitých dodavatelských firem
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

v pracovní době tel.: 474 343 273
po pracovní době tel.: 476 703 735

Severočeská energetika, a.s. 
v pracovní i po pracovní době tel.: 800 203 103, 800 900 666

Severočeská plynárenská, a.s.
v pracovní i po pracovní době tel.: 1239

Telefonní čísla na správu SBD
  Spojovatelka  474 316 611
  Fax  474 316 610

Přímé volání na jednotlivé pracovníky správy družstva:

Sekretariát   Kalců  474 316 611
Bytové záležitosti Jelínková 474 316 612
Evidence nájmu Ullmannová 474 316 613
Pokladna, TS  Mračková 474 316 614
Technik, opravy Mozik  474 316 615
Ředitel  Krejsa   474 316 616
Ekonom  Veselá  474 316 617
Účetní   Chalupová  474 316 618
Účetní, mzdy Wasserbauerová 474 316 619

Energetické audity pro obytné budovy
Zákon č.. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláška 213/

2001 Sb. stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických 
osob při nakládání s energií (zejména elektrickou a tepelnou) 
tak, aby se šetrněji využívala a přitom se chránilo životní 
prostředí. Jedním z prostředků, jak zajistit hospodárnější 
spotřebu energie, jsou energetické audity budov a plnění 
opatření, vyplývajících z jejich závěrů. 

Energetický audit zajišťují vlastníci stávajících budov či 
zařízení v případě, že celková roční energetická spotřeba 
těchto vlastníků, dosažená ve všech jejich odběrných místech, 
převyšuje hranici, která je pro ostatní fyzické a právnické osoby 
( např. bytová družstva atd) 35 000 GJ/rok. Energetický audit 
se zajišťuje u všech budov, kde celková roční spotřeba je vyšší 
než 700 GJ/rok. Do spotřeby se započítává energie pro vytápění, 
energie potřebná na přípravu teplé užitkové vody a elektrická 
energie společných prostor. 

Podle všech informací bude potřeba vyhotovit energetický 
audit pro všechny budovy ve správě našeho družstva, neboť 
celková spotřeba našeho družstva je vyšší než 35 000 GJ/rok. 
Roční spotřeba celého družstva činí přibližně 95 000 GJ. Navíc 
u všech objektů se roční spotřeba pohybuje nad hranicí 700 
GJ/rok. 

Energetický audit by měl obsahovat hodnocení současného 
stavu, vyčíslení dosažitelných úspor, návrh vybrané varianty 
racionalizačního opatření včetně jejího ekonomického 
vyhodnocení. Navržená opatření v závěru musí být konkrétní, 
věcná a technicky uskutečnitelná. 

Dle informací Státní energetické inspekce je povinnost 
vypracovat energetické audity do termínu 31.12.2004. 

Technický úsek družstva Vás bude o přípravách postupně 
informovat.                                                 Tomáš Mozik, technik

Úřední doba správy družstva
přes vánoční svátky

Připravované a probíhající investiční akce SBD
Objekt:  Akce:

Budovatelská 484 oprava objektu - západní strana

Chomutovská 1203-1206 výměna oken

17.listopadu 478-481 regulace a měření ÚT, výměna těles

Stavební bytové družstvo nabízí k prodeji
byt 3+1 v ulici Dlouhá - nejvyšší nabídce. 

Nabídky v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT - NABÍDKA - 
PRODEJ BYTU” doručte na sekretariát správy SBD do 6.1. 2003 do 15:
00 hodin. SBD si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku. 

Bližší informace podá paní Helena Jelínková, telefon 474 316 612. 

Odečtové listy
Správa SBD Klášterec nad Ohří žádá všechny domovníky, 
předsedy nebo správce samospráv, kteří mají na starosti 
provádění odečtů, aby si na správě SBD vyzvedli odečtové listy 
vody a osob. Odečtové listy jsou pro Vás připraveny ve Vaší 
složce pošty. Děkujeme.                                          Tomáš Mozik, technik

pondělí 23.12.2002 pracovní den otevřeno do 15.00
středa 25.12.2002 svátek  zavřeno
pondělí 30.12.2002 pracovní den otevřeno do 15.00
úterý 31.12.2002  pracovní den zavřeno
středa 1.1.2003  svátek  zavřeno
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Změny zákonů o nájemném
a stavebním spoření
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výroba, montáž

Hliníkové od 190,- Kč/m²                    Látkové od 290,- Kč/m²
• shrnovací plastové dveře plné i prosklené
• čalounění dveří na počkání u zákazníka
• sprchové boxy, vanové zástěny
• venkovní termoizolační rolety od 1 090,- Kč/m²

Telefonicky:  474 682 888, 603 719 231
  474 342 305, 603 364 749

SLEVA
z montáže20%Po předložení

tohoto inzerátu

Blíží se zimní období a s tím se opět zvýší riziko výskytu plísní 
v našich panelových domech. Toto riziko je větší v objektech, kde 
bylo namontováno měření ÚT - nájemníci jsou motivováni málo 
topit, a dále v objektech, kde byla provedena výměna oken - nová 
okna lépe těsní než původní okna. V obou případech, kdy není 
místnost řádně vytápěna a pravidelně větrána, dochází k snížená 
teploty a zvýšení vlhkosti, což je příčinou srážení vlhkosti na nej-
studenějších vnitřních plochách místnosti (zejména okolo oken 
a rohy místnosti nejvíce ochlazované exteriérem). 

Proto připomínám všem nájemníkům, aby i přes snahu ušetřit 
nezapomínali řádně a pravidelně větrat. Krátkodobé intenzivní 
otevření okna, kdy dojde k výměně vzduchu v místnosti a přitom 
nedojde k ochlazení stěn, se na spotřebě tepla vůbec neprojeví. 

U objektů, kde byla vyměněna okna za plastová, doporučuji 
používat u okna tzv. mikroventilaci a to po celé zimní období. 
Pro úplnost uvádím obrázek s polohami kliček v případě okna s 
panty na pravé straně.                                  Tomáš Mozik, technik

Výskyt plísní

sklápění mikroventilace zavřeno otevřeno

Upozorňuiji všechny samosprávy našeho družstva, které nema-
jí na svých objektech provedenou regulaci ÚT, na znění zákona 
406/2000 Sb. Zde je uvedeno, že vlastník budovy musí vybavit 
vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku 
tepelné energie konečným spotřebitelům v rozsahu stanoveném 
vyhláškou. Konečný spotřebitel je povinen umožnit instalaci, 
údržbu a kontrolu těchto zařízení. Zákon dále stanovuje splnit 
výše uvedenou povinnost do 31.12.2004.

Vzhledem k tomu, že montáž regulace ÚT přináší úsporu 
nákladů na vytápění 15-20 %, doporučuji všem samosprávám 
provést regulaci ÚT co možná nejdříve.

Seznam objektů našeho družstva, kde ještě nebyla provedena 
regulace ÚT:

- Pod Stadionem 406-408 - Budovatelská 484
- Budovatelská 482  - Na Vyhlídce 468-479
- 17.listopadu 472-475   - Žitná 646
- Žitná 647   - Polní 653-654
- Polní 651-652  - Žitná 648-649
- Žitná 650

Tomáš Mozik, technik SBD

Regulace ÚT do 31.12. 2004 !!!

Diskuse mezi ministerstvy 
financí a místního rozvoje 
o zákonu o nájemném, který 
má přinést uvolnění cen, vr-
cholí. Obě ministerstva chtějí 
návrh připravit do konce 
roku, aby se v příštím roce 
dostal do parlamentu, uvedl 
ministr pro místní rozvoj 
Pavel Němec.

Hlavní spor ministerstva 
vedou o výpočet startovní 
hladiny. Podle Němce je návrh 
resortu financí v podstatě ta-
kový, že konzervuje současný 
stav. „Mým cílem je sbližovat 
regulované a tržní nájemné a 
dojít k ceně, kdy by nebyl rozdíl 
v dané lokalitě mezi tržním a 
dosud regulovaným nájem-
ným,“ uvedl Němec.  

Kromě otázky nájemného 
však ministra Němce čeká 
i chystaná změna podpory 
stavebního spoření. Rovněž v 
tomto případě chce ministr do 

konce roku dohodnout změny, 
které předloží vládě a parla-
mentu. Němcova představa 
je taková, že zvýhodnění by 
mělo být vyšší u těch, kteří 
úspory investují do stavby, než 
u těch, kteří pouze spoří. 

Vše je ale otázkou propočtů, 
dodal Němec. Jeden z nich 
je, že se u stavebního spoře-
ní pouze sníží podpora pro 
ty, kdo pouze spoří. Druhou 
možností je mírné zvýšení 
současné podpory u lidí inves-
tujících do výstavby a snížení 
podpory u těch, kdo spoří. 

Změna stavebního spoření 
musí přijít rychle dodal minis-
tr. Čas mezi přípravou zákona 
a jeho účinností by měl být co 
nejkratší. To by mělo zamezit 
případnému rychlému uza-
vírání smluv před změnou 
zákona, což by mohlo naopak 
zvýšit výdaje státu.   

(zdroj: ČTK)

Největší provozovatel kabelové televize společnost UPC zdraží 
základní nabídku Klasik o 20 Kč. „Předplatitelé od Nového roku 
za balík asi 30 programů zaplatí 398 Kč,“ sdělil včera provozní 
ředitel firmy Jaromír Glisník. V menších sítích, tedy mimo 
Prahu a Brno, vzroste cena nabídky Klasik z 366 na 389 korun. 
Ceny ostatních nabídek zachová.

Konkureční Intercable letos zvyšoval ceny v dubnu. Za 
základní nabídku tak v Intercablu klienti zaplatí 329 korun. 
Další hráč na trhu TES Media zvýšil poplatky od října na 399 
korun za základní nabídku.

Kabelová televize UPC
od ledna podraží

Od ledna příštího roku se 
po letošním zlevnění opět 
zvýší ceny plynu. Energetický 
regulační úřad ohlásil včera 
nárůst cen průměrně zhruba 
o čtyři procenta u zemního 
plynu. Naopak zlevní elektřina, 
a to vůbec porvé v historii. 

Domácnosti v severních 
Čechách si polepší, protože 
Severočeská energetika 
sníží ceny průměrně o 5,6 
procenta. „Přesný údaj, o 
kolik se zvedne cena plynu 
v severních Čechách, zatím 
není stanoven,“ uvedl mluvčí 
Severočeské plynárenské Josef 
Chýle. Podle něj ceny stanoví 
Energetický regulační úřad 
(ERÚ) na základě podkladů 
připravených plynárenskou 
společností. „Tento týden 
předložíme ERÚ ještě další 
údaje a pak budeme vědět 
více,“ doplnil. Severočeská 
plynárenská má v Ústeckém 
a Libereckém kraji tři sta 

tisíc zákazníků. „283 tisíc 
zákazníků tvoří domácnosti, 
zbylých sedmnáct tisíc ostatní 
odběratelé,“ uvedl Chýle. 

Naopak s cenou půjde dolů 
Severočeská energetika. 
Elektřina zlevní různě, podle 
oblastí. Severočeská energetika 
sníží ceny průměrně o 5,6 
procenta. Domácnost na 
severu Čech s letošní platbou 
20.000 Kč tedy za příští 
rok ušetří asi 1 100 Kč. Na 
snížení cen tlačila především 
elektrárenská společnost ČEZ, 
která tvrdí, že již letos snížila 
cenu elektřiny distributorům 
o 7,6 procenta, což se však 
na cenách pro konečné 
zákazníky neodrazilo. „ČEZ 
chce tak ospravedlnit spojení 
s distributory. Ve skutečnosti 
však vznik superspolečnosti 
potlačuje konkurenci a v 
dalších letech pak ceny zřejmě 
porostou,“ řekl ekonom Petr 
Dvořák.                (Sev. noviny)

Od ledna plyn dražší,
elektřina levnější
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SAZBA - K@DYO Vejprty, TISK Akord s.r.o., Chomutov.

TOTO ČÍSLO VYŠLO V NÁKLADU 2 100 ks.

Montáž žaluzií a silikonového těsnění do oken a dveří
Petr KAŠPER

Družstevní 541, Klášterec nad Ohří
Tel.: 0398/374 593 (zázn.), 0607 753 237

4

Petr Jelínek, Lipová 567/6
Tel.: 474 376 027, 602 952 754

Montáže a revize elektro včetně hromosvodů, například:
• vystavování přihlášek k odběru el. energie •

• opravy a montáže el. instalací v bytech •
• výměny zvonkových tabel a domácích telefonů •

STAP Hlavsa Petr
op rav y vodovodů a kan alizac e ,  malířs tv í ,

l ak ý r nic tví ,  žalu zie všeho dr uhu

Chomutovská 61, Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 371 135, 474 316 609

777 255 545, 776 552 267

PRODÁM

VÝMĚNA

VAŠE INZERCE

� Prodám dr. garsoniéru v 
objektu Budovatelská 484, nové 
okno. Kontakt: 474 334 670.

� Prodám dr. 3+1 v objektu 
Budovatelská 484, 13. patro. 
Kontakt: 604 706 618.

� Prodám dr. 4+1, ulice 
Dlouhá,volný od 1/03. 
Kontakt: 777 294 990.

� Prodám dr. 4+1, ulice Lípová. 
Kontakt: 728 075 603.

� Prodám dr. 3+1 v ulici Na 
vyhlídce. Cena dohodou. Kontakt: 
474 375 773 - po 18-té hod.

� Prodám dr. 3+1, ulice Krátká. 
Kontakt: 606 887 409.

� Prodám dr. 3+1 (2 chodby) na 
novém sídlišti. Spěchá. Kontakt: 
474 374 232, 606 833 863, 607 
211 453.

� Vyměním dr. garsoniéru v 
objektu Budovatelská 482, 3. patro, 
za 1+1 nebo 2+1. 
Kontakt : 474 374 298. 

� Vyměním dr. 1+1 v Klášterci za 
dr. 2+1. Kontakt: 604 862 954. 

� Vyměním dr. 2+1 (malý) za 
družst evní 2+1 s balkonem nebo 
3+1. Doplatek 10.000,- až 15.000,-. 
Tel.: 724 150 991, 474 373 329.

� Vyměním dr. byt  3+1 za 1+1. 
Kontakt: 606 887 409.

KOUPÍM

PRONÁJEM

� Koupím dr. byt 2+1 nebo 3+1 ( 
min. 3.p.) s lodžií. Platba hotově. 
Kontakt: 235 365 023.

� Koupím byt 1+1 v Klášterci nad 
Ohří nebo si pronajmu. Kontakt: 
728 075 603, 777 119 020.

� Pronajmu dlouhodobě dr. 
2+1 v Kadani (Chomutovská 
ul.). Podmínkou úhrada 3 nájmu 
dopředu. Kontakt: 606 235 019

� Prodám barevný televizor zn. 
RFT. Cena 600,- Kč. 
Kontakt: 474 376 985.

� Prodám : 2 x plné dveře - šíře 
60 cm, 1 x prosklené dveře - šíře 
70 cm. Cena dohodou. 
Kontakt: 474 373 845.   

� Prodám 4 ks kol (zimní pneu) 
- 165/70 R13. 
Kontakt: 604 912 204.

RŮZNÉ

Příští rok proběhnou řádné volby do představenstva družstva 
a do kontrolní komise při SBD Klášterec nad Ohří. Tímto vyzí-
váme členy družstva, kteří splňují § 238 zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníka a čl. 70 platných stanov.

Členové družstva, kteří mají zájem o kandidatůru do výše uve-
dených orgánů, si mohou vyzvednout kandidátní lístek - přihláš-
ku na sekretariátu družstva u pí. Kalců, kde dostanou další pří-
padné informace. Vyplněné přihlášky odevzdejte na sekretariátu 
družstva do 15. dubna 2003. Výpis z trestního rejstříku je nutné 
předat do 15. května 2003.                                          Jaroslav Krejsa,

ředitel SBD

Kandidátní lístek - přihláška
pro volby do představenstva družstva - kontrolní komise při 

SBD Klášterec nad Ohří, konané dne: .................  2003

Příjmení a jméno:______________________________     Titul: _______

Datum narození: ____________________________________________

Adresa trvalého bydliště: ______________________________________  

Číslo samosprávy: ___________________________________________

Telefon, e-mail: ______________________________________________

Člen družstva - nájemník,     člen družstva - vlastník  (nehodící se škrtněte)

Zaměstnavatel (celá adresa), IČO, jeho činnost, funkce v zaměstnání:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Členství ve statutárních a dozorčích orgánech (název, adresa, IČO):
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Vyjádření nájemného a ekonomického úseku.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Žádáme výpis z rejstříků trestů (ne starší tří měsíců) a fotografii. Zkrácený 
životopis (dosažené vzdělání, bývalá zaměstnání, délka členství v družstvu, funkce v družstvu):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Čestné prohlášení
Prohlašuji, že výše mnou uvedená data jsou pravdivá, není mě známa 

žádná překážka ve stanovách družstva, zákonech a vyhláškách, která by 
mě bránila působit ve volených orgánech a v případě zvolení nebudu 
podnikat v činnostech, které jsou blízké či totožné s činností SBD 
Klášterec nad Ohří. 

Dále souhlasím s tím, aby má osobní data na kandidátním lístku - 
přihlášce byla použita pro volby do představenstva a kontrolní komise 
pro volební období 2003 - 2008. 

V Klášterci n Ohří, dne: .....................................

Podpis kandidáta: ...............................................

VOLBY PŘEDSTAVENSTVA




