Bytové družstvo Hovorčovická, Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8
Pozvánka na řádnou členskou schůzi BDH,
která se bude konat ve středu 5. června 2019 v 18:30 hod. v TJ Slovan Bohnice
v Bukolské ulici č. 570/2. Prezence bude 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. Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2018 do 05/2019.
6. Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2018 včetně informace o aktuálním stavu
finančních prostředků a splácení úvěru.
7. Schválení řádné roční závěrky za rok 2018.
8. Informace o úklidu stanovených společných prostor ve všech vchodech objektů BDH a
souvisejících opatřeních.
9. Projednání návrhu a schválení změn Domovního řádu BDH v souvislosti se zavedením úklidu
společných prostor dodavatelsky.
10. Informace o technických a organizačních opatřeních k zajištění parkování výhradně pro
potřeby BDH na parcele 963/18 v k.ú. Kobylisy pronajaté od Unipetrol RPA, s.r.o. a případné
schválení dalších opatření. Distribuce parkovacích karet.
11. Projednání návrhů a schválení žádostí o připojení společných prostor k bytům.
12. Zpráva o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2018 a za období leden až květen 2019.
13. Projednání a schválení průběžného plnění úkolů představenstva BDH z usnesení minulých
ČS.
14. Projednání a schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise za období 06/2018
až 05/2019.
15. Diskuse.
16. Zpráva o účasti na členské schůzi.
17. Usnesení z ČS – projednání a schválení.
18. Závěr.

V Praze dne 20. 5. 2019

RNDr. Václav Petr
předseda představenstva BD Hovorčovická
v.r.
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 11/2018 do 05/2019.
- Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2018.
- Návrh změn Domovního řádu BDH v souvislosti se zavedením úklidu společných prostor
dodavatelsky.

