Usnesení z jednání 16. valné hromady České společnosti pro rozvoj bydlení
konané dne 25. dubna 2013 v zasedací místnosti č. 14 - DOS, nám. W.
Churchilla 2 v Praze 3
__________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Vzhledem k účasti nadpoloviční většiny členů společnosti dle stanov je valná
hromada schopna se usnášet.
Usnesení:
1. Valná hromada schvaluje
1.1 Program valné hromady;
1.2 Ověřovatele zápisu;
1.3 Volbu návrhové komise ve složení: M. Taraba, F.Lebl, P. Kühn;
1.4 Volbu volební komise ve složení: pí. Nováková, K. Pačesová, J. Heš;
1.5 Volbu 11 členného předsednictva ČSRB a 2 náhradníků předsednictva;
1.6 Volbu 3 členné kontrolní komise ČSRB;
1.7 Zprávu o činnosti ČSRB přednesenou JUDr. Ivanem Přikrylem – viz
příloha č.1;
1.8 Roční účetní uzávěrku za rok 2012 a bere na vědomí splnění všech
povinností vůči Finančnímu úřadu a při kontrole MMR za předchozí
období– viz příloha č. 1
1.9 Změnu stanov ČSRB – viz příloha č.1
1.10 Usnesení 16. valné hromady ČSRB;
2. Valná hromada ukládá
2.1. JUDr. I. Přikrylovi a Ing. J. Vláškovi zajistit registraci schválené změny
stanov ČSRB na Ministerstvu vnitra ČR – termín do 2. 5. 2013
2.2. JUDr. Přikrylovi a Ing. Vláškovi svolat jednání předsednictva společnosti
neprodleně po registraci změny stanov ČSRB Ministerstvem vnitra ČR;
2.3. Ing. Matyášovi svolat jednání kontrolní komise;
2.4. předsednictvu ČSRB zajistit naplnění úkolů, které vyplývají ze změny
stanov, připravit střednědobý program činnosti ČSRB a rozpočet na celé
funkční období s cílem zlepšit činnost společnosti v souladu s přijatými
stanovami a diskusí na valné hromadě – do 30. 6. 2013. Dále ukládá
předsednictvu projednat s Ministerstvem pro místní rozvoj spolupráci v
následujícím období a též projednat možnosti získání grantů od dalších
institucí v oblasti práce na sociálních programech a osvětové činnosti v
bytové oblasti – do 31. 7. 2013;
2.5. předsednictvu společnosti informovat rektory vysokých škol o zájmu
společnosti spolupracovat s pedagogy i studenty při řešení odborných
otázek rozvoje bydlení – do 30. 9. 2013;
2.6. předsednictvu společnosti zajistit společně s dalšími subjekty (např.
SON, SMBD, DMS aj.) cyklus přednášek k nové kodifikaci soukromého
práva a nabídnout je v regionech zástupcům obcí, vlastníkům bytového
fondu, družstev a SVJ;

3.

4.

5.

Valná hromada bere na vědomí
3.1. konání semináře k sociálnímu bydlení dne 7. května 2013 v 10 hod.
v budově DOS;
3.2. konání semináře ke korporacím dne 15. května 2013 v budově DOS –
přednáší JUDr. B. Švamberk;
Valná hromada volí
4.1. jedenáctičlenné předsednictvo ČSRB ve složení:
Beneš František, ing.
Burian Jiří, ing.
Hačkajlová Ludmila, ing.
Klíma Jiří, RNDr.
Kroh Martin, Mgr.
Lebl František, JUDr.
Novotný Marek, JUDr.
Přikryl Ivan, JUDr.
Švamberk Bohuslav, JUDr.
Taraba Milan, ing.
Vlášek Josef, ing.
4.2. náhradníky předsednictva ČSRB ve složení:
Berana Václava, doc.ing.
Šimečka Tomislava, RNDr.
4.3. tříčlennou kontrolní komisi ČSRB ve složení:
Matyáš František, RNDr.
Pachtová Anna, JUDr.
Šedivý Jiří
Valná hromada ukládá výkonnému výboru vytvořit podmínky pro názorové,
ideové a diskusní fórum k řešení zásadních problémů bydlení.

V Praze dne 25. dubna 2013

Za návrhovou komisi:

Milan Taraba,
návrhové komise
Ing.

v.r.

JUDr. František Lebl, v.r.
Ing. Pavel Kühn, v.r.

předseda

