Pozvánka na členskou schůzi
Bytového družstva Údolní 52, Brno (dále také jako „bytové družstvo“)
a
pozvánka na shromáždění
Společenství vlastníků Údolní 52, Brno (dále také jako „SVJ“)
Představenstvo Bytového družstva Údolní 52, Brno identifikační číslo 30 068 67, se sídlem
Údolní 408/52, Veveří, 602 00 Brno
a
Výbor Společenství vlastníků Údolní 52, Brno identifikační číslo 04 883 373, se sídlem
Údolní 408/52, Veveří, 602 00 Brno

svolává
v souladu s čl. 22 stanov bytového družstva členskou schůzi bytového družstva a současně
v souladu s čl. VII. stanov Společenství vlastníků jednotek, shromáždění společenství
vlastníků jednotek,
která se koná dne 30. 6. 2016 od 18:00 hodin, v restauraci Lucky bastard beerhouse na
ulici bratří Čapků 95/8, 602 00 Brno
Návrh programu členské schůze a shromáždění:
Zahájení
Volba předsedy členské schůze a shromáždění
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Schválení programu členské schůze a programu shromáždění
Schválení členskou schůzí účetní závěrky Bytového družstva za rok 2015
Sdělení představenstva o výši bankovního zůstatku bytového družstva ke dni převodu
jednotlivých bytových /nebytových jednotek na členy družstva
7. Sdělení představenstva o ukončení nájemních smluv členů družstva k jednotlivým
bytovým/nebytovým jednotkám
8. Schválení shromážděním výše příspěvku a záloh na služby do SVJ, sdělení výboru o
novém číslu účtu pro platbu příspěvků a záloh za služby do SVJ a předložení
k podpisu jednotlivým vlastníkům jednotek Rozpis záloh a příspěvků do SVJ na rok
2016
9. Převod finančních prostředků z bytového družstva ve prospěch SVJ
10. Sdělení výboru o dalším postupu oprav Bytového domu Údolní 52 a způsob čerpání
finančních prostředků z podpory „de minimis“
11. Předložení projektu (zadávací dokumentace) výborem, jako předpoklad pro výběr
zhotovitelů, ve věci „sanace sklepních prostor z důvodu vlhkosti v Bytovém domě
Údolní 52“
12. Předložení projektu (zadávací dokumentace) výborem, jako předpoklad pro výběr
zhotovitelů, ve věci „celkové výměny elektroinstalace v Bytovém domě Údolní 52“
13. Diskuze, dotazy, různé
14. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registrace členů družstva a vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 10 minut před
konáním členské schůze a shromáždění na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného
dokladu osvědčující totožnost člena družstva a vlastníka jednotky.
V případě zastupování člena družstva či vlastníka jednotky, se zástupce prokáže občanským
průkazem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s úředně/notářsky
ověřeným podpisem člena družstva či vlastníka jednotky kterého zastupuje.
Pozvánka na členskou schůzi 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.
Pozvánka na shromáždění je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění.

V Brně dne, 6. 6. 2016

.............................................................
Šárka Janošková, předsedkyně bytového družstva Údolní 52
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Mgr. David Vostrejž, člen představenstva bytového družstva Údolní 52
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Šárka Janošková, předsedkyně výboru Společenství vlastníků Údolní 52
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Mgr. David Vostrejž, místopředseda výboru Společenství vlastníků Údolní 52

