Bytové družstvo Štětínská 350-354
IČO : 25119371

Štětínská 352/39
181 00 Praha 8 - Bohnice

Pozvánka
na výroční členskou schůzi za rok 2019
Schůze se bude konat v pondělí 25. května 2020 v 18.00 hod.
ve školní jídelně ZŠ Glowackého (Glowackého 555/6, Praha 8)
Program schůze
1. Zpráva o činnosti představenstva
2. Zpráva Kontrolní komise
3. Schválení účetní závěrky
4. Schválení mandátní smlouvy pro nové členy představenstva
5. Zpráva o stavebním stavu domu a schválení Plánu investiční činnosti
6. Stanovení odměn členů Kontrolní komise
7. Návrh na DOČASNÉ snížení příspěvku do fondu oprav o 500,- Kč na dva roky
8. Návrh mimořádné odměny představenstva za ukončené 5leté období
9. Různé
10. Závěr
Pozvánka je zveřejněna také na www.bdstetinska.cz. Písemné podklady pro členskou schůzi,
zejména Zpráva o hospodaření jsou zveřejněny na www.bdstetinska.cz a jsou rozeslány
společně s pozvánkou. S podklady k ostatním záležitostem programu schůze se mohou členové
seznámit v kanceláři BD.
Představenstvo družstva upozorňuje, že právo hlasovat na členské schůzi mají pouze členové
družstva. V případě, že došlo k převodu členských práv na někoho jiného, např. syna nebo dceru,
je třeba si zajistit plnou moc k hlasování o projednávaných bodech na členské schůzi. Plná moc,
která je přílohou této pozvánky, nemusí být ověřena.
V Praze dne 9. května 2020

Představenstvo BD

Plná moc k zastupování na členské schůzi pro případ, že se nemůžete zúčastnit
je na druhé straně. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Bytové družstvo Štětínská 350-354
IČO : 25119371

Štětínská 352/39
181 00 Praha 8 - Bohnice

Plná moc

Já ….............................................................................. nar. ….............................,
Jméno a příjmení

člen(ka) Bytového družstva Štětínská 350-354
zmocňuji ….................................................................... nar. ….............................,
Jméno a příjmení

aby mě zastupoval(a) v plném rozsahu práv a povinností jako člen bytového
družstva na výroční členské schůzi za rok 2019 plánované na úterý 25. května
2020, případně i na náhradní členské schůzi.
Tato plná moc má platnost i v případě, že se členská schůze bude konat jiným než
běžným prezenčním způsobem, vynuceným protiepidemiologickými opatřeními
platnými v době plánovaného konání členské schůze.

V Praze dne …...........................
Podpis zmocnitele: .................................

