Pozvánka na členskou schůzi
bytového družstva Údolní 52, Brno
Představenstvo bytového družstva Údolní 52, identifikační číslo 3006867, se sídlem Údolní 408/52,
Veveří, 602 00 Brno
svolává
v souladu s čl. 22 stanov bytového družstva, členskou schůzi bytového družstva,

která se koná dne 24. 9. 2015 od 18:00 hodin, v kavárně Tři ocásci na ulici Gorkého
82/37, 602 00 Brno
Návrh programu členské schůze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Zahájení;
Volba předsedy členské schůze;
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu;
Schválení programu členské schůze;
Seznámení členy družstva s aktuální situací týkající se provedeného vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí Bytového domu Údolní 408/52, Brno;
Předložení a schválení nových nájemních smluv pro členy družstva s navrhovaným nájemným
30 Kč za 1 m2 dle evidenčního listu a předložení a schválení souvisejících právních
dokumentů (zejména pak vrácení nájemného členům družstva za měsíc srpen 2015 a případný
zápočet tohoto přeplatku členů družstva vůči družstvu na úhradu budoucího nájemného);
Schválení smluv o výstavbě pro půdní vestavby na základě smluv o smlouvách budoucích o
půdních vestavbách schválených dne 11. 6. 2015 členskou schůzí bytového družstva;
Seznámí členů družstva s dalším postupem týkající se prohlášení vlastníka bytového domu
Údolní 408/52 tj. zaměření bytových a nebytových jednotek a časový harmonogram
bezúplatného převodu jednotek do vlastnictví členů družstva;
Vytvoření harmonogramu oprav budovy a diskuse nad výběrovým řízením pro společnosti,
které by měly provádět opravu a případná koordinace se stavebníky půdních vestaveb;
Diskuze, dotazy, různé;
Závěr;

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 10 minut před konáním členské
schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčující totožnost
člena družstva.
V případě zastupování člena družstva, se zástupce prokáže občanským průkazem, popřípadě jiným
dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s úředně/notářsky ověřeným podpisem člena
družstva, kterého zastupuje.
Pozvánka je v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) v platném znění, zveřejněna na internetových stránkách
www.infodeska.cz
V Brně dne 9. 9. 2015
Šárka Janošková, předsedkyně bytového družstva Údolní 52
Mgr. David Vostrejž, člen představenstva bytového družstva Údolní 52

