POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Bytového družstva Žerotínova Vsetín, se sídlem ve Vsetíně, Nám. Svobody 1321,
IČ 65138562, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka Dr 375, která se bude konat ve čtvrtek dne 17. června 2021 od 17:00
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Vsetíně.
Program členské schůze:
Zahájení, ověření usnášeníschopnosti
Volba orgánů členské schůze
Zpráva představenstva o činnosti družstva za r. 2020, řádná účetní závěrka k 31.12.2020
a návrh na rozdělení zisku za rok 2020
4. Zpráva kontrolní komise k činnosti družstva za r. 2020, řádné účetní závěrce
k 31.12.2020 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
5. Schválení zprávy představenstva, kontrolní komise, řádné účetní závěrky k 31.12.2020
a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020
6. Návrh na schválení výše odměn členů orgánů družstva, vyjádření kontrolní komise
k tomuto návrhu a jeho schválení
7. Rozhodnutí o výměně stupaček teplé a studené vody, svislých odpadů a plynového
potrubí v nebytových částech (skladech, prodejnách, kotelně a v suterénu) nacházejících
se pod byty v domě čp. 1321 na nám. Svobody ve Vsetíně a schválení částek na jejich
provedení
8. Souhlas se snížením nájemného v prostorech sloužících k podnikání (v prodejnách)
9. Rozhodnutí o změně Směrnice pro odměňování členů orgánů a zaměstnanců družstva a
poskytování jiných plnění ve prospěch těchto osob
10. Plán oprav na období 2021/2022
11. Diskuse
12. Závěr
1.
2.
3.

Členové družstva se mohou seznámit s podklady k programu jednání členské schůze
na informační desce v sídle (kanceláři) družstva a na internetových stránkách družstva
na adrese: http://www.bdzerotinova.cz.

Milena Čablová, v.r.
místopředsedkyně představenstva

Ing. Jana Szabová, v.r.
předsedkyně představenstva

Bytové družstvo Žerotínova Vsetín
V zájmu zajištění usnášeníschopnosti členské schůze, žádáme členy družstva, kteří se
nemohou osobně členské schůze zúčastnit, aby udělili plnou moc některému z členů, kteří se
schůze zúčastní. Formuláře plné moci jsou k dispozici v kanceláři družstva, popř. u členů
představenstva.
Pro účast na členské schůzi je nutné splnit podmínky stanovené pro konání schůzí,
kterých se účastní na jednom místě více než 10 osob, mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž aktuální znění najdete na nástěnkách
ve vchodech domu, na webových stránkách družstva a v kanceláři družstva!!!

