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Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
V souladu s čl. 28 odst. 3 stanov družstva a v souladu s §239 odst. 2 obchodního zákoníku svoláváme

Domovní SCHŮZI všech nájemníků DRUŽSTVA
a podnájemníků jeho členů
(po domovní schůzi následuje pro členy družstva 24. řádná členská schůze družstva v době od 17:30 do cca 18:30 hod)

Termín konání:

dne 24. 11. 2022 od 17.00 hod. (čtvrtek) – cca do 17:30 hod.

Místo jednání:

ZŠ ul. Ukrajinská 1533/13 – jídelna, Ostrava – Poruba

Domovní schůze družstva mají právo se účastnit všichni řádní nájemníci DRUŽSTVA nebo řádní podnájemníci členů družstva,
zaměstnanci družstva a řádně družstvem pozvaní hosté.

Program:
1)

Prezentace účastníků a hostů od 16,30 hod. do 17,00 hod;

2)

Zahájení schůze;

3)
Projednání zajištění provozu v domě, zajištění požární bezpečnosti ve společných prostorách a v bytech,
čistota, pořádek, dodržování základních provozních a hygienických norem, chov domácích zvířat, provoz kanceláře družstva,
parkování vozidel;
4)

Aktualizace nájemného na úroveň ekonomicky zdůvodněné ceny nájemného a ceny služeb 2023 an.;

5)

Výhled údržby a oprav, rekonstrukcí a modernizací domu a bytů vč. stavebních úprav v bytech;

6)

Diskuse

7)

Shrnutí průběhu a výsledku domovní schůze, přijaté závěry.

Je vhodné, aby nájemce, který se nemůže zúčastnit domovní schůze, zmocnil jiného nájemce družstva, aby jej na domovní schůzi
zastupoval a následně informoval.
Tiskopisy plné moci jsou k dispozici na zadní straně této pozvánky.

V Ostravě, dne 31. 10. 2022

Ivana Rolná v.r.
místopředseda družstva

Pavel Dziadzio v.r.
člen představenstva

Ing. Vít Kodrle v.r.
předseda družstva
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PLNÁ MOC pro Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Já
stávající nájemce*)/podnájemce*) družstva s právem užívání bytu č. .....
Příjmení .............., Jméno ... ........., nar. ....... ......
za mou osobu k veškerým jednáním a rozhodnutím na domovní schůzi
družstva zmocňuji
Příjmení .............., Jméno ... .........., nar. ....... ......
adresa bydliště vč. PSČ
.......................................................................
vztah ke zmocniteli .............................................
(dále jen zmocněnec)
Zmocnění v celém rozsahu
*)nehodící škrtnout
přijímám

V Ostravě, dne ... .... .2022

_______________________
podpis zmocnitele

V Ostravě, dne ... .... .2022

________________________
podpis zmocněnce
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