G10, bytové družstvo
Gagarinova 841/10
Břeclav-Poštorná
PSČ 691 41

Pozvánka na řádnou členskou schůzi G10, bytového družstva
Představenstvo G10, bytového družstva, IČ 268 93 886, se sídlem v Břeclavi, Gagarinova 841/10 (dále jen
„družstvo“), svolává řádnou členskou schůzi na 15.4.2016 od 18 hod. pořádanou v přízemí domu v
jednací místnosti družstva na adrese Gagarinova 841/10, 691 41 Břeclav-Poštorná.
Čas zahájení prezence: 17:45 hod.
Program členské schůze:
1.
Zahájení
2.
Volba orgánů členské schůze
3.
Seznámení účastníků s programem členské schůze
4.
Představení nových členů družstva byt č.5
5.
Seznámení s uzávěrkou za rok 2015
6.
Odsouhlasení hospodářského výsledku za rok 2015
7.
Informace k ročnímu vyúčtování SaZ 2015
8.
Informace o provozním fondu družstva
9.
Plánované akce na rok 2016
10. Změny v představenstvu družstva
11. Volba nového člena představenstva
12. Diskuse
13. Ukončení členské schůze
V případě účasti prostřednictvím zplnomocněného zástupce, vyzývá představenstvo členy, aby vyplněnou
a podepsanou plnou moc (formulář k vyzvednutí v kanceláři družstva) obratem zaslali na adresu sídla:
G10, bytové družstvo, Gagarinova 841/10, PSČ: 691 41 nebo doručili do rukou Jana Srholce, člena
představenstva.
Citace Stanov Družstva:
15.7. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech
hlasů, nestanoví-li tyto stanovy či obecně závazný předpis jinak. Při hlasování na členské schůzi má každý člen
1 (jeden) hlas.
15.8. Pro případ, že by členská schůze nebyla schopna se usnášet, svolává svolavatel náhradní členskou schůzi se
stejným programem. Náhradní členská schůze může být svolána stejnou pozvánkou jako původní členská
schůze. Pozvánka musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se usnášet za
jakéhokoliv počtu přítomných členů. Takto svolaná náhradní členská schůze může být zahájena nejdříve po
uplynutí 30 (třiceti) minut od plánovaného zahájení původní členské schůze uvedené v pozvánce.

V Břeclavi dne 16.3.2016
za představenstvo G10, bytového družstva
……………………………….
Jan Srholec
člen představenstva

