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

 
 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi BDH,  
 
která se bude konat ve čtvrtek 25. června 2020 v 18:30 hod. v kulturním sále DPP ve vozovně 
Kobylisy. Prezence od 18:15 hod.  
 
 
Během členské schůze budou dodržena aktuálně platná hygienická opatření proti koronaviru. 
Představenstvo prosí členy BDH, kteří se nebudou moci členské schůze zúčastnit nebo se účasti 
obávají kvůli koronaviru, aby předali plné moci včetně instrukcí pro hlasování účastníkům ČS. 
 
 
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. Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2019 do 05/2020. 
  6. Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2019, schválení řádné roční závěrky a návrhu na 

rozdělení zisku. 
  7. Informace o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech BDH, ukončení splácení dluhu 

stavební spořitelně a vlivu mimořádných opatření proti koronaviru na úhradu nájemného a záloh na 
služby. 

  8. Zpráva o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2019 a za období leden až květen 2020. 
  9. Projednání žádostí o připojení společných prostor k bytům 
10. Ukončení funkčního období statutárních a kontrolních orgánů BDH, volba orgánů družstva. 
11. Projednání návrhu a schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise za období 

06/2019 až 05/2020. 
12. Diskuse.  
13. Zpráva o účasti na členské schůzi.  
14. Usnesení z ČS.  
15. Závěr.  
  
 
V Praze dne 9. června 2020 
 
 
 
                                                                                                       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 11/2019 do 05/2020. 
- Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2020.  

 


