Bytové družstvo VÁNEK
IČ: 24142255, DIČ: CZ24142255
Sídlo: Praha 8-Čimice, Vánková 795/4, PSČ 181 00
OR: Městský soud v Praze, oddíl Dr, vložka 7650

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

dne 21. září 2017 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. Zahájení členské schůze;
2. Volba předsedajícího členské schůze, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu
a čtyř sčitatelů hlasů;
3. Schválení programu členské schůze;
4. Rezignace p. Fialy – člena představenstva, výzva členům k jeho nahrazení, případná
volba nového člena představenstva;
5. Prezentace firmy, která nabídla možnost výstavby plynové kotelny leasingovým
způsobem, projednání a schválení výstavby;
6. Projednání a schválení „Prohlášení vlastníka“ a následného založení společenství
vlastníků;
7. Prezentace firem, které nabídly zabezpečení revitalizace;
8. Schválení záměru revitalizace;
9. Výběr firmy k zajištění revitalizace;
10. Různé - dotazy členů družstva;
11. Ukončení členské schůze.
Předpokládaná doba trvání členské schůze – 2 hodiny. Tímto Vás žádáme o vyčlenění si
dostatku času pro účast na projednání všech bodů programu členské schůze.
V případě, pokud by Vám důležité a neodkladné okolnosti bránily v účasti na členské schůzi,
žádáme Vás, abyste k účasti na členské schůzi zplnomocnili jinou osobu, ke které máte důvěru.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace k jednotlivým bodům programu členské schůze
a projednání Vašich eventuálních připomínek stanovuje představenstvo Družstva vyhrazenou dobu
v termínech 29. 8., 5. 9. a 12. 9. 2017 vždy od 18:30 do 19:00 hod. a v termínech 18. až 20.9. 2017
vždy od 18:00 do 18:30 hod v kanceláři Družstva v přízemí domu Vánková 797, Praha 8.
Jednání členské schůze je neveřejné a účastnit se jej mohou, 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 s podpisem ověřeným členem
představenstva a platným občanským průkazem) a poskytne kontaktní údaje (e-mail, telefon).
Předem Vám děkujeme za účast!
za představenstvo Bytového družstva VÁNEK
Ing. Milan KREJZA, předseda představenstva
V Praze dne 21. 8. 2017

