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Stllvební bytové,ďružstvo, Máchova 23, )|95 0l lV|[rnichrr:rvo tIradiště

zap§3]ré_y_ab§furdnírrryqjstříku ycderuitMěstsk,]hspuelern .rr Ptr;le:4llil & XCVIII. vtožka 484

|/nitřní snněrnice, č. i[l|,/2'l?,l 5

pravidlla pro odměiiování čllenů - volených sltatutiárních zástuplr:ů
l'e Stavebnínn bytoll,ém družstvu lt/lniclh<>vo, Hradiště

čl. t

Členové stattrtárních orgánŮ jsou tt soulildu se stanoviarni §it]D ,yoleni Shrclmážděnírn
delegátŮ na funkč:ní clbdobí 5 let. F'r.rnkce se ujímer.lí schvÉrLlenírn usnesení slrrcrmáždilnírn
delegátů.
Stanovy uklárlají členŮm volených orgánr:i (ti" přt;dstravelnstv,u / |iclntrolní konrisi) povin_
nosti odpověclnost i pravomloc za jednání ia výsledk,l z:titulu svt!řených /převz:ertýclr/ funk-
cí.
Nárok na základní část odrněny vychází z účasti netjednrriníc;h orl;ánů předsterverrstira (z
ÚČasti na jedlránír;h kontro|ní komise), z r:linrrosti a odpor,rědrrclsti při utvářeni ob,ohodně
správn í strateg ie, pro,vozně-hos podérřské č; innosti <J ružstvar.
Výplata odměn ČlenŮm statutárníclr orgánr.i se proviidijedrroul rrrčně po projeidrrárríúiletní
uzávěrky a výsledkŮ ltospodařeni za uplynulé obdoLrí. Zálcllrolláni ,rtlměn rse připorrští
Za Činnost a odpovrldnos1l ve vo,|t-,ných orgáneclt lláIež:.i r:lelnťlnrr nárok nil o6měnu.
Základní zdroie vý'platy odměn jsou ;zahrntrrty v hosipodářs;l,i,árrluýs|edku družsfua.

ěl. z
Odmrčlny za výkorr í'unkc,El

Členové předstalvenst\/a ma.ií nárok na t>dměnru ulletienou a schv,álelnou
v ekonomické Části zprávy na SiD, Odměny budou statnoveny 7,36% z člerrských pří-
spěvků za kalelndiiřní rok a budou rozděleny taklo:

a ) před stave nstvo. předsed a přre d stavelnstv a 4r] !/o

m ís1lopředsle da předstiavenslvar 30(lb
členové pře,clstavenstr,,a 100l, ( 3x,)

Členové kontrolrrí kornise nrají nárok na octmt!nru uvedenou a s;ch,v,álelnou
v ekonomické čás;ti zpriivy na §iD. Odměny br,rdou l;tanr),,letty: 1,1TYo ;z členských
příspěvků za kalerrdářní rok a budou rclzdilleny tlakto:

a) kontro ní krrmise : předseder kontrolní komist; 3i8olt
členové kontrolní komise 31% (2,x|

Předsedol'é setmospráu,1 mají nárrok na odměnu za r4i|kon s,rlé funkce, kterii se vy,plér-
cíjednou ročně. \týše odměny sra odvíjí orJ poi:tu bytii v setnnolsprávě, a s;clrválenrámu
příspěvku v přlrdpisu náimu.
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Návrh na výŠi odrněn členům steltutárních orgárnů přec|klá,dá pi'edseda přerclsta,uenstva
kontrolní l<omisi a předs;tavenstvu,
Pokud furrkce Člerna orgánu druž,stva nebude trvat po rlobu celého roku rrrá čleln orgiá-
nu nárok la pomilrnou Ďást odrrrěny za tento rol(.

6. odměna může být krácena na návrh předsrlcly přerilstrlv,enlstva/předsedy kontrolní
komise, jelstíiže člen org;ánu se nezúčetstňuje jetlnání orgiittu, nebo jinrak ;crcruiiuje po-
vinnosti v'yplývajír:íz přijaté funkce. Nevyplacelné 1linernční p,rostředky mohou být por"r-
žity pro členy kteří vykerzují činnost nad rámec;s;Wch povitlrností.

čl. r
Jiná plněníve prospěch rllenii ,or!gárnti

Předsedovi pi'edstavenstva se poskytuje služebrri mr:biirrii tellefon a úhradu :rir jelro pou-
žÁtání v souvtslostis výkon,em funkce. Paušál 300,-(č

čl. +
Nláhrada nákladů

Členovi orgánŮ přísluší náhrada cestovních výdajů v sc,uvilslosti s výkonerrr jejic;h
funkce a to ve stejné výšijako stanoví právní předpisy prrr ;:arněstnance v pracorrním
poměru.
Členové t>rgánŮ mají nárok na náhriadu účellrrě vyrrilložených nákladů (poštovnt5,
kancelářsl<é potřerby) vz:niklých při výkonLr jejir;h funkcle oproti předložení příslušnýc;h
účetnich cloklerdu,

Přelds]:avenstvo družstva projeclnalo a sr:hválillo tuto vnitřnísrndirnir:;idne: 26.5.2C),ltj
Snrěrnice byla scnválrlná SD dne 23, 6.2015 ls platnolstí ode dne sc;hv,álení.
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Jitka 'Ihcrrovs;ká

přt,:dseda představr:nstvtt
F'rantijšok Šipliička

m i5lg,předsit;:rla před stavenstva


