Pozvánka
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Lanškroun,
ul.Seifertova čp. 173,které se koná v útery 2l. června 2022 od 15:00 hodin
v prostorách ."Kina Lanškroun" ulice T.G.Masaryka čp.3, Lanškroun.

program iednání

1.
2.
3.
4.
5.
6.
'7.
8.
9.

Zahájení, volba komisí
Kontrola usnesení ze SD 22.06.2021
Zpráva o ěinnosti SBD Lanškrounzarok2}zl
Zprávakontrolní komise
Zpráva mandátové komise
Projednání a schválení účetnízávěrky zarokzl2l
Projednaní a schválení změny stanov vč. sníženípočtu členůpředstavenstva
Odstoupení členůpředstavenstva a kontrolní komise
Volba členůpředstavenstva a kontrolní komise
10. Diskuse
l l. usnesení
12. Závěr

Účast všech delegátů nutná!!!

'V případě, že se nebudete moci jednání shromáždění delegátů zúčastnitje třeba,
abyste za sebe zplnomocnil nzíhradníka a vybavil ho plnou mocí.

'V Lanškrouně 03.06.2022

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSWO

LANŠKROUN

Seifeňova 173, 56i 01 Lanškroun
.: 465 324 4O8
lčo: oosz

předseda

stavenstva SBD Lanškroun

1

Přílohy: Plná moc - druhá strana pozvánky
Výsledek hospodaření správy SBD Lanškroun zarok202l
Návrh změn stanov SBD Lanškroun
Návrh členůpředstavensfua a kontrolní komise SBD Lanškroun

Návrh úpravy stanov sBD Lanškroun k 21.6.2022
(všechny změny a doplňky stanov jsou vyznačeny tučně a podtrženě)
Čt. ts

Člensképovinnosti
bod c)opravit čl. 40 na čl. 41
bod f) doplnit: ...dodržovat domovní řád bvtového domu ve
správě SBD Lanškroun, řádně užívat..,

Čt,

Zs

Vypořádací podíl
bod a)opravit č1.32 na čI.30

Čt.

SS

Vznik nájmu družstevního bytu
bod 2b) opravit čl. 17 na é1.21a čl. 1B na č1.22

Čt,

+a

Podnájem bytu (části bytu)
bod

,1)

opravit čl" 23 na čl. 20

Čtoz Shromáždění delegátů
bod q) zrušit poslední část věty,.podle čl. 41 odst. 4

Čl ZS

bcld 1) změnit Představenstvo má 5 čtenů.

Čl. gZ člt-,nská schůze samosprávy
bcld

Čt.

gS

2h) doplnit ".oproti čl. 35 odst. 2

Or;tatní hospodaření

bcrd'1)doplnit.,.z poplatků na správu družstva stanovenÝch dle č1.67 odst. q)
hrazených...
Čt,

gs

Základní kapitál
doplnit...jde-li o pořizovací dalšíčlenskévklady podle čl. 15, příp.
dcldatečnédalšíčlenskévklady podle čl. 16 ,..
bcrd 2)

§TAVEBN| BYTOVÉ DRUŽSTVO

LANŠKROUN
Seifertova 173,563 01 Lanškroun
,čo: 00579378, te],:l65 324 40B

V Lanškrouně 25.5, 2022

lng. Mojmír Králík Předseda
představenstva SBD Lanškroun

Núvrh kandidútůSBD Lanškroun do oředsíavenstva:
(volba dne 2l ,06.2022)

Ing.

Mojmír Králík

bytem Lanškroun, Vančurova 462

Radovan Filip

bytem Žichlinek23|

Šárka ,Iandová

bytem Lanškroun, Zborovská 588

Roman l(lement

bytem Lanškroun, Vančurova 149

Markéta stasiowská

bytem Lanškroun, Čelakovského909

Dalšínávrhy:

Núvrh kandidútůSBD Lanškroun do kontrolní komise:
(volba dne21.06.2022)

Ing. Ilona

Čižava

bytem Lanškroun, Krátká 934,

zdeněk Fodor

bytem Lanškroun, Vančurova 460

Iveta skalická

bytem Lanškroun, B,Martinů 951

Dalšínávrhy:

Pokud budete mít jiné návrhy kandidátů do volených organů SBD Lanškroun, pošlete je
písemně nebo elektronicky na správu družstva do 21,06.2022 do 13:00 hod, případně je
osobně předejte v písemnépodobě předsedovi družstva při příchodu na Shromáždění

delegátů.

