
 1 

 

Adresát…….. 

POZVÁNKA 

na členskou schůzi Bytového družstva Křižíkova 48a, 

se sídlem Křižíkova 556/48a, Praha 8 – Karlín 186 00, IČ: 032 98 647, 

která se bude konat 

dne 2.12. 2015 (středa) od 18,00 hodin  

Místo konání: ZŠ Lyčkovo náměstí č. 6, Praha 8 – Karlín (pravý vchod) 

Účastníci: členové bytového družstva nebo jejich zmocněnci. V případě zastoupení je nutná plná 

moc, nemusí být ověřená*. Všichni hlasující obdrží u presence hlasovací lístek.  

Od  17,30 -  18,00 hod. – prezence účastníků 
 
 
V 18,00 hod. zahájení schůze s programem: 

1. Presence účastníků 

2. Ověření způsobilosti členské schůze 

3. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Změny členství v družstvu (změny od poslední čl. schůze) a noví podnájemníci nebytových 

prostor 

5. Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor  

6. Vyúčtování vratky nájemného od ÚMČ Praha 8   

7. Vyúčtování záloh na služby za rok 2015 

8. Prohlášení vlastníka – vývoj situace – projednání a odsouhlasení žádosti na stavební odbor 

9. Výsledky soutěže o nejvýhodnější cenovou nabídku na volné byty na adrese Křižíkova 48a 

– schválení navýšení členských podílů  těchto  výherců 

10. Projednání a schválení změny v platbě příspěvku do FO  

11. Zpráva kontrolní komise 

12. Výdaje BD a pojistné plnění 

13. Priority členů  na investiční akce - výměna oken, výtahy 

14. Dodržování Stanov BD a Domovního řádu – projednání stížnosti  
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15. Žádost ÚMČ Praha 8 o součinnost – týká se místního poplatku za psa 

 

16. Různé 

17. Závěr 

 
 -V Praze dne 16.11.2015- 

 
 
S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se seznámit po předchozí tel. 
dohodě – tel. 725 963 692  (Vendula Hrdličková, předseda představenstva) . 

 
Vyvěšeno na internetových stránkách BD dne 17.11.2015  
 
Svolavatel: 
Vendulka Hrdličková, předseda představenstva         

Marek Bazík, místopředseda představenstva 

Valeria Sulova, místopředsedkyně představenstva 

 

• vzor plné moci si můžete vyžádat u představenstva družstva, najdete jej také ve zprávě, 

která byla odeslána na diskusní skupinu 

 

 

 

Instrukce pro účastníky schůze: 

- nutno vzít s sebou platný občanský průkaz 

- v případě zastupování je nutné vzít s sebou originál plné moci  

-  v případě členství manželů se musí schůze zúčastnit buď oba manželé nebo jeden z manželů 

musí předložit originál plné moci  

 

 


