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

 
 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi BDH,  
 
která se bude konat ve středu 31. května 2017 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. NOVÁ VAZNÍKOVÁ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, INSTALACE SOLÁRNÍHO TERMICKÉHO SYSTÉMU PRO 

PŘÍPRAVU TV U OBJEKTŮ HOVORČOVICKÁ 1713‐1715 A 1716‐1718, PRAHA - informace o stavbě, 
reálných nákladech, půjčce a splácení dluhu, stavu získání dotace a kontrole SFŽP. 

 6. Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2016 do 05/2017. 
 7. Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2016 včetně schválení řádné roční závěrky a návrhu 

na rozdělení zisku. 
 8. Projednání variant úpravy nájemného.  
 9. Projednání žádostí o připojení společných prostor k bytům.  
10. Informace o aktuálním stavu finančních prostředků na účtech BDH, informace o dlužnících a 

projednání prominutí úroků z prodlení u plateb došlých po termínu v daném měsíci. 
11. Informace o splácení standardního nájmu a dlužné částky S. Soudské, projednání prominutí nebo 

částečného prominutí poplatků z prodlení vč. zrušení uzavřené Dohody o splácení dluhu.  
12. Zpráva o plnění plánu oprav, údržby a investic za rok 2016 a za období leden až květen 2017. 
13. Projednání návrhu a schválení odměn členům představenstva a kontrolní komise za období 

06/2016 až 05/2017. 
14. Ukončení funkčního období statutárních a kontrolních orgánů BDH, volba nových orgánů družstva. 
15. Informace o změnách ve vyúčtování záloh na služby.  
16. Diskuse.  
17. Zpráva o účasti na členské schůzi.  
18. Usnesení z ČS.  
19. Závěr.  
  
 
V Praze dne 14. 5. 2017 
 
 
 
                                                                                                        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 11/2016 do 05/2017. 
- Zpráva o výsledcích hospodaření BDH za rok 2016.  
- Informace o průběhu investiční akce Nová vazníková střešní konstrukce, solárního termického 

systému pro přípravu teplé vody, zateplení spodních bytů objektů Hovorčovická 1713 - 1715 a 
1716 – 1718.  

- Návrh variant úpravy nájemného. 


