Bytové družstvo VÁNEK
IČ: 24142255, DIČ: CZ24142255
Sídlo: Praha 8-Čimice, Vánková 797/10, PSČ 181 00
OR: Městský soud v Praze, oddíl Dr, vložka 7650

POZVÁNKA
na členskou schůzi Bytového družstva VÁNEK
Vážené dámy a pánové!
Dovolujeme si Vás, jakožto členy Bytového družstva VÁNEK (dále jen „Družstvo“), pozvat
na členskou schůzi Družstva, která se bude konat ve čtvrtek

20. června 2019 od 17:30 hodin
v jídelně Základní školy Libčická na adrese Praha 8, Libčická 399/8,
Prezence – od 17:00 do 17:30.
Návrh programu:
1. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dvou sčitatelů hlasů;
2. Schválení programu členské schůze;
3. Projednání a schválení účetní uzávěrky BD za rok 2018;
4. Zpráva o činnosti představenstva BD Vánek za období 06/2018 až 06/2019;
5. Zpráva kontrolní komise za období 06/2018 až 06/2019;
6. Informace o stavu přípravy opravy střech na domech ve vlastnictví BD,
- Smlouva odílo
- Kalkulace
- Harmonogram
7. Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví;
- Návrh smlouvy o převodu BJ do OV
8. Různé;
9. Závěr.
Předpokládaná doba trvání členské schůze je 2,5 hodiny. Tímto Vás žádáme o vyčlenění si tohoto času
pro účast na projednání všech bodů programu členské schůze.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace k jednotlivým bodům programu členské schůze a projednání
vašich eventuálních připomínek k předloženým materiálům stanovuje představenstvo Družstva vyhrazenou
dobu v termínech každé úterý vždy od 18:30 do 19:00 hod v kanceláři Družstva v přízemí domu Vánková
797/10, Praha 8. Informace k jednotlivým bodům programu je rovněž vyvěšena na www.bdvanek.cz
Jednání členské schůze je neveřejné a účastnit se jej smějí, nerozhodne-li členská schůze jinak, pouze
členové Družstva.
Člen Družstva se u prezence prokáže platným občanským průkazem (zástupce člena Družstva originálem
plné moci s úředně ověřeným podpisem člena Družstva nebo podpisem ověřeným členem představenstva a
platným občanským průkazem).
Předem Vám děkujeme za účast!
V Praze dne 3. června 2019
za představenstvo Bytového družstva VÁNEK
Ing. Rudolf TRUNC, předseda představenstva

