Stavební bytové družstvo
budovatelů metra
Frostova 339
109 00 Praha 10 – Petrovice
IČ: 00033537
zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl Dr XCVIII, vložka 62

POZVÁNKA
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva budovatelů metra, které
se koná
v úterý dne 5. června 2018 od 17.15 hodin
v sále Domu občanské vybavenosti MČ Praha-Petrovice, Edisonova 429, Praha 10
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Zahájení, přivítání hostů, schválení programu jednání
Volba členů komisí – mandátové, volební, návrhové
Jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
Zpráva předsedy mandátové komise o platnosti mandátů přítomných
delegátů a usnášeníschopnosti
Zpráva představenstva o činnosti SBD BM od minulého SD
Výsledky hospodaření SBD BM 2017 s návrhem na převod zisku do
nedělitelného a sociálního fondu
Zpráva kontrolní komise
Návrh na schválení rozpočtu SBD BM na rok 2018
Návrh na schválení prodeje 9 garážových stání Podolská 12, Praha 4
Návrh na schválení prodeje 9 jiných nebytových prostor – kanceláří
Frostova
Návrh na hlasování o doplnění obsahu textu schváleného usnesení SD
2017 bod 1 písmene e) ve věci převodu garáží Jasná II, Praha 4
Návrh na schválení aktualizace směrnice pro odměňování členů orgánů
družstva dle tarifního sazebníku
Návrh na udělení odměny členům představenstva a kontrolní komise
Zpráva předsedy volební komise o způsobu volby nových orgánů SBD
BM
Zpráva mandátové komise o aktuální účasti delegátů
Provedení voleb nových orgánů družstva – představenstva a kontrolní
komise
Různé, diskuse
Vyhlášení výsledků voleb
Ustavující schůze nově zvolených orgánů SBD BM
Zpráva mandátové komise o aktuální účasti delegátů
Zpráva návrhové komise – usnesení
Ukončení shromáždění

představenstvo SBD BM, v.r.
Se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů se můžete
seznámit v kancelářích družstva Frostova 338-342, Praha 10 v úředních hodinách.
Pozvánka je také uveřejněna na www.sbdbm.cz

