Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná-Ráj, IČ:000 52 159, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239

Pozvánka
na shromáždění delegátů, které se koná v úterý 7.6.2016 v 16.00 hodin
v sále Obecního domu DRUŽBA v Karviné-Fryštátě, ul. Fryštátská 181
Program:
1. Zahájení
a) schválení programu
b) volba ověřovatelů zápisu
c) volba mandátové komise
d) volba návrhové komise
2. Projednání a schválení:
a) zprávy představenstva družstva o činnosti družstva za r. 2015
b) zprávy kontrolní komise o činnosti za r. 2015
c) rozboru hospodaření a účetní závěrky za r. 2015 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a
vypořádání zůstatků dlouhodobé zálohy
3. Zásady pro stanovení zálohy na nájemné za užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a pozemků, na
služby s nimi spojené a pro jejich vyúčtování
4. Návrh na úpravu odměn za výkon funkce, mezd a dalšího plnění členům orgánů a osobám jim blízkým
v pracovním poměru k družstvu pro r. 2016
5. Informace o „Rozpočtu SBD DRUBYD na rok 2016“
6. Vyhodnocení plnění úkolů ze SD
7. Usnesení shromáždění delegátů
8. Závěr
V Karviné, 4.5.2016

Jana Maternová
člen představenstva

Ing. Ladislav Tkadlec
předseda představenstva

Případné nejasnosti a připomínky k předloženým materiálům je možno předem projednat na organizačněprávním, ekonomickém a výrobně-technickém úseku správy družstva. Zde lze případně získat i další
informace.
Delegáti se upozorňují, aby si s sebou na jednání shromáždění delegátů vzali platný doklad opatřený
fotografií k prokázání své totožnosti!
Přílohy:
1. Rozbor hospodaření za r. 2015 včetně přehledu ekonomických informací BH k 31.12.2015, výroku auditora,
výkazu zisku a ztráty, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
2. Zásady pro stanovení zálohy na nájemné za užívání bytů, místností nesloužících k bydlení a pozemků, na
služby s nimi spojené a pro jejich vyúčtování
3. Úprava odměn za výkon funkce, mezd a dalšího plnění členům orgánů a osobám jim blízkým v pracovním
poměru k družstva pro r. 2016
4. Rozpočet SBD DRUBYD na rok 2016
5. Zpráva o plnění usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 28.11.2013, 29.5.2014 a 28.5.2015
6. Návrh Usnesení ze shromáždění delegátů konaného dne 7.6.2016

