Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44
708 00 Ostrava - Poruba
IDDS: hv8t6dr
IČO 253 77 604, DIČ CZ25377604

..
..
..
..
..

ČSOB, a.s., pobočka Ostrava – Poruba
číslo účtu 241686891/0300
reg. KS v Ostravě, obch. rejstřík, sp. zn. Dr 612
www.bdbilydum.cz

Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
V souladu s čl. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu s §635 an. Zákona č. 90/2012, O obchodních společnostech a družstvech svoláváme

23. ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA
Termín konání:

dne 9. 12. 2021 od 17.00 hod. (čtvrtek)

Místo jednání:

ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba tj. dtto jako minule

Členské schůze družstva mají právo se účastnit řádní ČLENOVÉ DRUŽSTVA, případně řádně družstvem pozvaní hosté.

Program:
1)

Prezentace řádných účastníků a hostů od 16,30 hod. do 17,15 hod., předání hlasovacích lístků členům;

2)

Zahájení řádné členské schůze, volba skrutátorů = volební komise;

3)

Projednání členských záležitostí, informace o vývoji členské základny družstva od minulé členské schůze dosud, výsledek
presence, aktualizace provozních dokumentů družstva;

4)

Zpráva o činnosti a finálním výsledku hospodaření družstva za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku +30.264,10 Kč Zpráva
kontrolní komise o kontrolní činnosti vč. inventarizace majetku a závazků družstva a o hospodaření družstva za rok 2020 a
stanovisko komise k návrhu rozdělení zisku za rok 2020 do nerozdělené zisku minulých let;

5)

Projednání výsledků hospodaření za rok 2020 a rozhodnutí členské schůze k výsledku hospodaření za rok 2020 a k návrhu na
rozdělení zisku 2020 (Příloha pozvánky);

6)

Zpráva o činnosti za účetní období a výhled hospodaření družstva v roce 2021 an.;

7)

Dovolby členů a náhradníků do představenstva kontrolní komise družstva z důvodů ukončení členství v BD nebo odstoupení
člena z funkce v orgánech družstva.

8)

Shrnutí průběhu a výsledku členské schůze, závěr.

Členové družstva se mohou s podklady pro členskou schůzi, pokud je adresně neobdrží do dále uvedeného data, seznámit v kanceláří družstva
v úředních hodinách nebo na webu družstva www.bdbilydum.cz v době od 1. 12. do 8.12.2021. Účetní závěrky za minulá léta dosud vč. r.2020 jsou po
kontrole kontrolní komisí založeny na Krajském soudu v Ostravě, Obchodním rejstříku pod spisovou značkou Dr. 612 ve sbírce listin viz.
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=235501 tak, jako ostatní pro družstvo podstatné dokumenty za dobu jeho existence.
Je vhodné, aby člen, který se nemůže zúčastnit VOLEBNÍ členské schůze, zmocnil jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval.
Tiskopisy plné moci jsou ke stažení na webu družstva nebo v kanceláři družstva nebo u členů představenstva družstva (nejen v úředních hodinách).

!!!!!! Nemůžete-li se zúčastnit, zmocněte jiného člena družstva!!!!!!
V Ostravě, dne 9. 11. 2021

Ivana Rolná v.r.
místopředseda družstva
Za správnost vyhotovení:

Ivana
Rolná

Ing. Pavel Dziadzio v.r.
člen představenstva

Digitálně
podepsal Ivana
Rolná
Datum:
2021.11.09
20:08:24 +01'00'

Ing. Vít Kodrle v.r.
předseda družstva

Ing. Vít
Kodrle

Digitálně podepsal
Ing. Vít Kodrle
Datum: 2021.11.09
14:25:52 +01'00'

............................

6. listopadu 2021
Stránka 2

PLNÁ MOC pro Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Já
stávající člen družstva s právem užívání bytu č. .....
Příjmení .............., Jméno ... .........., nar. ....... ......
za mou osobu k veškerým jednáním a rozhodnutím na členské schůzi družstva
zmocňuji
Příjmení .............., Jméno ... .........., nar. ....... ......
adresa bydliště vč. PSČ
...........................................................................
vztah ke zmocniteli .............................................
(dále jen zmocněnec)
Zmocnění v celém rozsahu
přijímám
V Ostravě, dne ... .... .2021

_______________________
podpis zmocnitele

V Ostravě, dne ... .... .2021

________________________
podpis zmocněnce

Poznámka: Zák. 90/2012, Pododdíl 2, §635 odst. (2) = Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských
schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro
jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

Volba členů a náhradníků orgánů družstva
Řídícím orgánem družstva je tříčlenné představenstvo, kontrolním orgánem je tříčlenná kontrolní komise.
Předložení návrhů na volbu do orgánů družstva v souladu s čl. 22 odst. 3 věta první Stanov družstva „3) Do orgánů
družstva mohou být voleni jen členové družstva“. Níže škrtnutí dosavadní členové orgánů družstva tuto podmínku přestali
splňovat. Je nutné za tyto členy dovolit nové členy orgánu splňující podmínku členství tak, aby orgán družstva byl s plným
počtem členů a náhradníků!
Aktuální stav
Dosavadní členové a aktuální náhradníci řídících a kontrolních orgánů:
Představenstvo = Ing. Vít Kodrle, Ivana Rolná, Ing. Pavel Dziadzio, Adam Stavinoha-náhradník;
Kontrolní komise = Ing. Romana Švrčinová, Jana Nowaková, Bc. Nikola Dziadzio, Jaroslava Cvečková – náhradník;
Aktuální návrhy na členy kontrolní komise a představenstva družstva k projednání na ČS (jen v případě souhlasu
navrhovaných) s tím, že úplný seznam bude doplněn dle návrhů členů družstva na členské schůzi před vlastní volbou:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Návrhy na doplnění novými členy a náhradníky prosíme vhodit do schránky družstva ve vestibulu nejpozději do 8.12.2021
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