
SMLOUVA o \rYI(oNU FUNKCE
uzavřená dle usL § 59 a násl. zákonaé.9a/2D13 Sb., zékono obchodnídr korporacích

v údnném anění
níže uvedeného dne, měsice a roku mezi

1. BYTOVÉ DRUŽsrVo U ZVOMČI(Y, rČo: xz &0759
se sídlem v Hradci Krátov4 Václavkovalíl4/S,PSČ SOO OZ

zastoupená panem }anem Šťast rYnt, předsedou představenstva a
panem Ladislavem Jarošem a Radkem Čmielem, ó*y před,stavensťva
(dále jen BD)

a

2. Pan Jaa ŠŤaSriťi, nar. 18.9. 1956
bytem v Hradci Kálové - Václavkova1614l5,PSČ 500 02,
(dále jen čIen představerrsťva)

I.
1) Člen představenstva vykonává funkci člerra statutiárního orgánu BD a přísluší mu

obchodní vedení BD, jakož i další ptáva a povinnosti upraverré ve Stanovádl BD-
2) Při qýkonu své funkce je plně odpovědný ógrské schůzi jakožto nejvyššímu orgánu

BD.
3) Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci svědomitě a s péá řádného

hospodaře.
4) Představerrstvo zejména:

a) řídí ónnost BD a rozřroduje o všech záležitosteďr, které nejsou ze zákona nebo
podle stanov svěřeny člerrské schůzi;

b) zajštuie řádné vedení účetnicťví;
c) vede searam člerrů BD;
d) poskytuie čIenům BD inforrrace o §nnosti BD
e) svolává členskou schůzi.

II-
1) Smluvní sřany se dorrodty, že qikon funkce Óena představensťva BD je úplahrý a

Že Čknovi představerrstva BD za výkon funkce přísluší odměna. Narok na od,měnu
podle této srrrlouvy vzlká Členovi před,stavenstva dnem vaniku funkce člena
představenstva BD. Narok na odměnu podle této smlouvy zarrlká ke dni zániku
funkce.

2) Odměna Čler,a představensťva BD podle čliánku 1) této smlouvy se vymezuje těmito
složkami a určerúm jejidr qíše:



a} částkou 2{m,- Kč l měsíc {stovy: dva tisíce korun če§ký.h za měsí,c)
b) úhradou ve vý§ no<
c) da§ími pln&úmi.

3) BD §e zavazl$e zaii§tit sďrválerú teto smlouvy nejvyšším orgánenr BD bez
zbyteťného odkladu od ieiího podpisu oběma smturmími stranami. r

1) Ostatní práva a povinnosti trouto *rorooo §e řídí přístušnfnni
ustanovelúmi zákgrra o obchodních kcrporacídr,

2) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze píserrrnými ástovan;;imi dodatky,
přifuxrž ied*r l<aždý musí b;;ít schválerr valnou hromadou BD.

3) Tato smlouva nabýrváúónnosti dnem i€ího sďrvátení áenskou sehůá BD.


