
Stat,ební llytové dlružst,i,tl, ]lÁár:]hova 23,295 0l ]Mnir:hovo Hradiště

zapsalré v obclr<ldním lpistříkul,edenéuLN]těsl;kýnr soudem v P6z§:_glddíl I! X(]VilI. vl91-ka:!_84

Vnitřlrí s,nrě,rnice č. 2/^200tí

]Pravidla pr() oclměňovánil členii -l,,olených stirtutár,ních zástupců
ve Stavebním bytol,énr clruiistvu Mnicltovo l{radištč!

1. Člerrové staturtžirníc]n orgánů jsou ,v soulaclu se stanovarrri SBI) r,oleni ShLromáždr)nírn
delegátů na firrkční období'.5 let.

Funkce se u.iírrLají s,:lrválenírm usneserrí SlD,
2. Stan.ovy ukládttjí člr:nům vr:lenýclr orl3árLii tj. pře<lstavenstvu a kontrcllní komisi po,v,irrriosti

odpovědnost i pravrlrnoc za jedná;n_í a výlsledky z, titulu sv,ěřerLých lpíevzatýcW frrnl:cí.
3, Za ěirrnost it odprr.rědnosit ve .,lr:Jenýr;_h orgánech náIeží členůnr nárok na, o,drněn1,:

základní zdrcl1<> výtrllaty odnrěn jsou ;,lahrnut)/ v hospodííiřskérn -finančnínr plárnr clružstva
příslušného r<lku. Další zaint,eret;<rvan.ost je možná v závisl<lsti na docíleném
hc,spodářskérn výslr:<lku družstva.

4. V,iplata odmětt člerrrjm statutárních trrgií_nů se provádí jednr:rr ročně po projedlrrání ííčetní
uzár,ěrky a v.isledků hclspod,ařeni za trLpl,yr-nule období. 7,á|oht:,l,áni odměrr se připouští.

5. Velikost a zlivislost odměn vychélz,í z ka.tegol:izace družstva it úspěšlrosti hosprldai'ení
drLržstva (cílern je vyrovna.ný výsledek hLospodařerrí) .

Niirok na základní i!áLst odnršny v.ychirzí z účersti na jedrráních orgánů (pi'edstave,nstrza.
kclntrolní konnise), ;u činnosti a odpov idrLtlsti při utvářeni obcircldně s právní strat,egie,
pr,rvozně-hoslpodářslié činrpsti družs va,
ZA.k,ladní taxa <ldmčlnLy za je<lno jednár:rí <lrrgánrů a zajištbl,ání iikolů z nich vyplý.,lající činí
5Ci0.- Kč, dift:rencu.je: se dále v míře st"atut.ámlí'pravomoci a orlpověclrLosti, Dále lse

zhodrrocuje políl členů org;áLnů na kotttal<-tech k samosprárl,árrr, při jeclnárrích s e;1.ternítni

subjekty azab<:zpeiiclvání jirrých nestindarrdrrich úkolů. N{íru zásltržncrst_ia difer,enciace
pcisuzuje individuelně předseda.

6,. Návrh na od_měny rjlenům statutánrí'ch orgánri předkládá přerlseda pieds,tavenstva,
"1. Výplatu a r.ýši od;rtěn schvalu.je předseder, registru.je pcl:é shrolrÁž'dění delegátů při

prcjednání a sc,hvále.ní účetrrí uzá,rěrk y a, výsledků hospodařerrí.

\/nitňrí snrěmice č.2120(16 byla projednána a sctrválená na lslrrclmáždění delegátů r1ne :

:3(]. 1l. 2006. Plal"nost l,nitřní směmic,e je ocl 3Ct.11.2006.
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