
Bytové družstvo Hovorčovická, Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8  
 

 
Pozvánka na řádnou členskou schůzi BDH,  

 
která se bude konat ve středu 8. června 2016 v 18.30 hod. v kulturním sále DPP ve vozovně 
Kobylisy. Prezence od 18:15 hod.  
 
 
Program:  
 
 1. Zahájení.  
 2. Volba zapisovatelů, komise pro usnesení členské schůze (ČS) a komise pro prezenci a hlasování.  
 3. Projednání a schválení programu ČS. 
 4. Zpráva o činnosti představenstva za období od minulé řádné členské schůze včetně informací o 

plnění usnesení z minulých členských schůzí.   
 5. Projednání a schválení žádosti Stříhavkových o připojení chodby před spížemi a před bytem a 

navýšení členského vkladu.  
 6. Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2015.  
 7. Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2015 včetně schválení řádné roční závěrky a návrhu 

na rozdělení zisku.    
 8. Informace o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech BDH a informace o dlužnících.   
 9. Zpráva o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2015 a za období leden až květen 2016.   
10. Informace o revitalizaci objektů BDH.  
11. Schválení dodavatelů a ceny investiční akce „Nová vazníková střešní konstrukce, instalace 

solárního termického systému pro přípravu TV a dokončení zateplení objektů Hovorčovická 1713 – 
1715 a 1716 – 1718, Praha“ a schválení způsobu a parametrů financování této akce. 

12. Projednání návrhu a schválení změny plánu investic a údržby na rok 2016. 
13. Projednání návrhu a schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise za období 

06/2015 až 05/2016. 
14. Doplňovací volby do orgánů družstva.  
15. Diskuse.  
16. Zpráva o účasti na členské schůzi.  
17. Usnesení z ČS.  
18. Závěr.  
 
 
V Praze dne 24. 5. 2016 
 
 

        
                                                                                           RNDr. Václav Petr 

         předseda představenstva BD Hovorčovická  
 
 
 
 
Přílohy (dodané s pozvánkou nebo následně):  
            Zpráva o činnosti představenstva za období od minulé řádné členské schůze 
            Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2015               
            Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2015  
            Informace o revitalizaci objektů BDH 
            Návrh změny plánu investic a údržby na rok 2016 
 
 
   


