Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice, IČ 00048356
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl DrXXXIV,
vložka 439

POZVÁNKA
na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva RADOST, které se
bude konat
ve čtvrtek dne 1. října 2020 v 15:00 hodin
ve velkém sále Sokolovny, Sokolská ulice 13, Boskovice
Představenstvo družstva svolává podle čl. 68, odst. 9 a 10 Stanov Stavebního bytového
družstva RADOST (dále jen Stanovy) shromáždění delegátů s tímto programem:
1. Zahájení, schválení programu shromáždění delegátů
(Schválení programu navrženého pozvánkou je ve smyslu platných Stanov nezbytným
předpokladem jednání shromáždění.)
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
(Shromáždění delegátů schvaluje ve smyslu Stanov jednací a hlasovací řád jako základní
procesní vymezení pravidel, jimiž se řídí svolávané jednání. Navrhované znění odpovídá
dosavadní praxi.)
3. Volba zapisovatele zápisu a volba ověřovatelů zápisu
(Volba těchto orgánů shromáždění vychází z platných Stanov a dosavadní zavedené praxe a
objektivizuje zachycení průběhu jednání shromáždění.)
4. Volba mandátové a návrhové komise
(Volba těchto orgánů shromáždění vychází ze Stanov a je předpokladem jistoty o dosažení
usnášeníschopnosti shromáždění, úplnosti a správnosti schvalovaného usnesení.)
5. Zpráva mandátové komise
(Zpráva mandátové komise potvrzuje usnášeníschopnost shromáždění ve smyslu čl. 69 odst. 1
Stanov družstva.)
6. Zpráva představenstva o činnosti družstva
(Zprávu přednáší předseda představenstva družstva Mgr. PhDr. Bohuslav Novák)
7. Zpráva o ekonomických výsledcích družstva
(Zprávu přednáší členka představenstva Eva Musilová.)
8. Zpráva kontrolní komise družstva
(Zprávu přednáší předsedkyně kontrolní komise Zdeňka Tischerová.)

9. Rozhodnutí shromáždění delegátů o námitkách člena družstva proti
rozhodnutí představenstva o vyloučení člena družstva
(člen družstva, který byl ve smyslu ust. čl 23 stanov vyloučen z družstva, může proti
rozhodnutí představenstva o vyloučení podat námitky ke shromáždění delegátů – v daném
případě byl člen družstva vyloučen pro závažné a opakované porušování členských povinností
– nepřiměřené obtěžování hlukem zejména v nočních hodinách)
10. Diskuse

11. Zpráva návrhové komise a hlasování o schválení usnesení
(Návrhová komise ve smyslu jednacího řádu předloží ke schválení návrh usnesení
shromáždění delegátů k jeho schválení hlasováním.)
12. Závěr
Listiny - účetní závěrka za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní
období 2019 jsou do dne konání shromáždění delegátů k dispozici k nahlédnutí v sídle
družstva na úseku členských vztahů, a to v pracovní dny v úředních hodinách družstva.
Účast všech pozvaných delegátů je nanejvýš důležitá, v případě, kdy se delegát nebude moci
zúčastnit, je nutné ve spolupráci s předsedou výboru samosprávy zajistit účast náhradníka člena družstva z důvodu, aby bylo shromáždění delegátů způsobilé se právoplatně usnášet.
Za účast všem delegátům předem děkujeme.

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
S ohledem na vývoj epidemiologické situace je nezbytné, aby měl každý účastník roušku.
Bude zajištěn desinfekční prostředek a rozmístění účastníků v sále bude realizováno dle
možností tak, aby mezi nimi nebyl těsný kontakt.
Tato pozvánka je též zveřejněna na informační desce v sídle družstva a na webových
stránkách družstva – www.sbdradost.cz

V Boskovicích dne 10. září 2020

Ing. Jan Borek v. r.
místopředseda představenstva

Mgr. PhDr. Bohuslav Novák v. r.
předseda představenstva

