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Vážení družstevníci, 
dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového 

družstva Vnoučkova, která se uskuteční 
  

dne 26. 9. 2016 od 19,00 hodin 

v jídelně Základní školy Zárubova, Praha 12 
  
Prezence členů proběhne od 18:40 do 19:00 hodin. 
 
Zastupování členů bytového družstva na členské schůzi je možné pouze na 
základě písemné plné moci. 
 
Podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze j budou připraveny k 
nahlédnutí v kanceláři bytového družstva v rámci úředních hodin. 

  
 
PROGRAM SCHŮZE: 
 

1. Úvod a volba mandátní komise a komise pro zápis. 

2. Závěr mandátní komise o usnášeníschopnosti členské schůze 

3. Hlasování o důvěře pro stávající představenstvo 

4. Podle výsledků hlasování o bodu 3 

4 a) Doplňková volba členů představenstva 

4 b) Volba členů představenstva BD 

Před volbou je možné přihlásit se ke kandidatuře. 
Další kandidáti, kteří projevili zájem: 

 Fišer Milan, 36 let, SPŠ stavební, stavebnictví, výpočetní technika, správa 
nemovitostí 

 Ing. Gebová Andrea, 54 let, VŠ ekonomická, ekonom, účetní auditor, bankovnictví 

 Horáková Lenka, Dis., 29 let, ekonomická VOŠ, finance, poradentství 

 Kadleček Pavel, 35 let, SOU gastro, VOŠ finance, fin. konzultant 

 Ing. Pokorná Monika, 32 let, VŠ ekonomická, finanční audit, účetnictví, controlling 

 Řečník Stanislav, 60 let, SPŠ dopravní, organizace silniční dopravy, správa 
nemovitostí 

 Sochová Alena, 60 let SPŠ obchodní, kontrola a revize smluv v pojišťovnictví 
 

5. Hlasování o důvěře pro stávající kontrolní komisi 

6. Podle výsledků hlasování o bodu 5 

6 a) Doplňková volba členů kontrolní komise 

6 b) Volba členů kontrolní komise 
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7. Projednání návrhu na snížení výše příspěvku do fondu oprav. 

8. Projednání návrhu na změnu způsobu nominace členů představenstva. Každý vchod 

nominuje svého zástupce do představenstva. 

Návrh usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo BD, aby připravilo návrh na změnu 

stanov ve smyslu změny způsobu nominace členů představenstva tak, aby každý vchod měl 

svého zástupce v představenstvu a mohl ho nominovat. 

9. Projednání návrhu na změnu počtu členů představenstva a kontrolní komise 

Var 1) změna počtu členů představenstva ze 7 na 5 a na změnu počtu členů kontrolní 

komise ze 7 na 3 

Var 2) změna počet členů představenstva zůstane stejný, tedy 7, a na změnu počtu 

členů kontrolní komise ze 7 na 5 

 Podle vítězné varianty:  

 Var 1) Návrh usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo BD, aby připravilo návrh na 

 změnu stanov ve smyslu snížení počtu členů představenstva na 5 a počet členů kontrolní 

 komise na 3. 

 Var 2) Návrh usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo BD, aby připravilo návrh na 

 změnu stanov ve smyslu snížení počtu členů kontrolní komise na 5. 

10. Návrh na pravidelné vyplácení zisku členům družstva 

 Návrh usnesení: Členská schůze pověřuje představenstvo, aby jednalo takovým způsobem, 

 aby mohl být zisk družstva pravidelně vyplácen členům družstva. 

11. Různé 

 

 

 

 

…...........................................    …........................................... 

Představenstvo bytového družstva Vnoučkova 
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