
POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ
ČLENSKOU SCHŮZI

Bytového družstva Rotavská, družstvo se sídlem Jaroslava Foglara 1332, 155 00 Praha 5,

která se bude konat 8. 9. 2020 od 19:00

ve SPORTOVNÍ HALE BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 15500 Praha 13
Jestli bude nutné uplatnit nějaké epidemické opatření (například roušky),

bude aktualizováno na webu družstva a u vchodu na schůzi. 

S tímto programem:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Volba orgánů členské schůze – zapisovatel, ověřovatelé.

3. Schválení programu členské schůze.

4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2019.

5. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2019.

6. Vyjádření kontrolní komise k řádné účetní závěrce za rok 2019.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019.

8. Zpráva o činnosti družstva a představenstva za rok 2019 a část roku

2020, její projednání a schválení. 

9. Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2019 a část roku 2020, její

projednání a schválení. 

10. Volba nových členů a náhradníků do představenstva družstva.

11. Volba nových členů a náhradníků do kontrolní komise družstva.

12. Prezentace a schválení plánu investičních a ostatních akcí pro roky 

2020-2021 z tzv. fondu oprav (dlouhodobého finančního zdroje na 

opravy a investice).

13. Řešení naložení s volnými finančními prostředky.

14. Návrh členů kontrolní komise na aktualizaci měsíčních odměn členů 

orgánů družstva. 

15. Diskuse.

Prezence: 18:30 hod. – 19:00 hod.
Plnou moc a ostatní dokumenty (Účetní závěrku za rok 2019, Plán investic na období
2020/21 apod.) je možné si stáhnout na webu družstva: www.bdrotavska.cz a dále jsou
k nahlédnutí rovněž osobně po předchozí domluvě se zástupcem správy, panem Ing.
Rostislavem Korbelem.



PLNÁ MOC
k zastupování na náhradní členské schůzi Bytového družstva Rotavská,

družstva, se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ 15500, IČO 26432722, 
konané dne 8. 9. 2020, na adrese: 

 SPORTOVNÍ HALA BELLUŠOVA, Bellušova 1877/68, 15500 Praha 13

Údaje o zmocniteli (členu družstva)

Jméno a příjmení: ................................................………………….

Datum narození .............................................................................

Bytem: ........................................................................................…

Číslo bytové jednotky: ........................

Údaje o zmocněnci 

Jméno a příjmení: …....................................................................…

Datum narození ...............…........................................................…

Bytem: .............................................................................................

Zmocnitel,  jakožto  člen  Bytového  družstva  Rotavská,  družstva,  uděluje  zmocněnci
plnou moc k zastupování na náhradní členské schůzi konané dne 8. 9. 2020 Zmocnitel
je  v  plném  rozsahu  oprávněn  k  jednání,  vystupování,  hlasování  a  dalším  úkonům
jménem zmocnitele. Tato plná moc je časově omezena do okamžiku ukončení schůze.

V Praze dne .............................
.....................................................

Podpis zmocnitele
Plnou moc v plném rozsahu přijímám.

V Praze dne ................................
.....................................................

Podpis zmocněnce


