Bytové družstvo města Hlinska
se sídlem Hlinsko, Poděbradovo nám.]
iČo: 25974432, DIČ: 235-25974432

tel.: 469 315 324, fax: 469 319 255

Členové družstva

Pozvánka na 27. řádnou členskou schuzi Bytového družstva města Hlinska.
Vážení,
představenstvo družstva si Vás dovoluje pozvat na 27. řádnou členskou schuzi BD města
Hlinska, která se bude konat ve středu dne 25.6.2014 od 17.30 hod. ve velké zasedací míst
nosti radnice (přízemí).
Program:
1. Zahájení, prezence.
2. Informace o odstoupení Ing. Pavla Sotoly z fbnkce člena představenstva.
3. Schválení změny stanov družstva.
4. Schválení výsledku hospodaření za rok 2013 (řádná účetní závěrka, výroční
zpráva).
5. Ruzné.
6. Závěr.
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Mgr. Marta Nováková
místopředseda představenstva

Vzhledem k tornu, že z duvodu změny stanov proběhne členská schuze za účasti p. notářky,
prosím, abyste příp. připomínky k novému textu stanov, zaslali písemně nejpozději
do 23. června 2014 bud‘ e-mailem (novakova@hlinsko.cz) nebo na adresu BD města Hlinska,
Poděbradovo nám. 1.
Přílohy:
návrh změny stanov -je k dispozici na vyžádání e-mailem (novakova@hiinsko.cz),
návrh na usnesení,
plná moc.
Pozn.: V případě, že se nebudete moci na schůzi dostavit, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář plné moci
a předejtejej jinému členovi družstva, který se schůze zúčastní a při hlasováni Vás zastoupí.

Návrh na usnesení 27. řádné členské schuze družstva
1. Členská schuze bere na vědomí odstoupení Ing. Pavla Šotoly z funkce člena před
stavenstva družstva.
2. Členská schuze schvaluje změnu stanov družstva dle předloženého návrhu.
3. Členská schuze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 (ti. rozvaha, výkaz
zisku a ztráty a příloha).
4. Členská schuze schvaluje zpusob rozdělení zisku za r. 2013 dle předloženého
návrhu.
5. Členská schuze bere na vědomí ukončení členství p. Ivany Šlauka (byt č. 1620/5)
ke dni 31.10. 2013 (převod členských práv a povinností na dceru sl. Nicole Slauka).
6. Členská schuze schvaluje přijetí si. Nicole Slauka (byt Č. 1620/5) za členku druž
stva.
7. Členská schuze schvaluje vklad volných finančních prostředku družstva dle předlo
ženého návrhu.

Plná moc
Zplnomocňuji tímto
aby mne dne 25.6.2014
zastupoval(a) na jednání 27. členské schuze BD města Hlinska, a to při rozhodování
o všech věcech, které přísluší dle stanov družstva a zákona o obchodních korporacích členovi
družstva.
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V Hlinsku dne
jméno a příjmení člena

Tuto plnou moc přijímám.
V Hlinsku dne

podpis

