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Členům bytového družstva Cihelna 

 

                                                                                                        

 

    V Brně, dne 30. března 2018 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi BD „Cihelna, bytové družstvo“ 

 

Vážená paní, vážený pane,  

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou členskou schůzi BD „Cihelna, bytové družstvo“, která 

se bude konat v neděli, dne 15. dubna 2018 v 17:00 hod v salóncích v budově hotelu VISTA 

(dříve IMOS), Hudcova 72, Brno. 

 

 

Program:   1.  Zahájení a volba orgánů členské schůze  

                 2.  Zpráva o činnosti představenstva družstva za uplynulé období  

                 3.  Zpráva o hospodaření za rok 2017, schválení účetní závěrky  

                4.  Zpráva kontrolní komise 

                 5.  Zpráva o správě domu a vyúčtování služeb 

 6.  Představení nového správce 

 7.  Plán oprav na rok 2018 

 8.  Oprava střechy BB182 – zpráva o jednání s fa Vodafone 

 9.  Vybudování výtahu v domě BB176 

                      10. Diskuse, náměty družstevníků 

                       11. Usnesení členské schůze  

 

Pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvodů dostavit na schůzi, předejte alespoň plnou moc 

někomu z vašich sousedů – členská schůze je usnášeníschopná pouze tehdy, je-li přítomna 

nadpoloviční většina všech členů družstva! Vzor plné moci přikládáme. 

Prosíme vás, abyste se všichni dostavili (příp. předali plnou moc), aby nemusela být svolávána 

další členská schůze. Ušetříte tak čas nejen sobě, ale i všem ostatním členům družstva.  

 

S pozdravem                                                                                                 

 

                                                                                                                    Ing. Jana Hanzalová 

                                                                                                              předsedkyně představenstva 
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Plná moc 
 

Byt č. 
 

 

Zmocnitel:  Jméno a příjmení: 

                    Trvale bytem: 

                    Datum narození: 

 

 

Zmocněnec:  Jméno a příjmení: 

                     Trvale bytem:  

                     Datum narození:  

 

 

Uděluji zmocněnci plnou moc za účelem zastoupení zmocnitele na členské schůzi bytového 

družstva „Cihelna, bytové družstvo“, sídlo: Banskobystrická 182, Brno, IČ: 25595768, která se 

koná dne 15. dubna 2018 v 17:00 hod v salóncích v budově hotelu VISTA (dříve IMOS), 

Hudcova 72, Brno. 

 

 

Zmocněnec je oprávněn za mne jednat a hlasovat. 

 

 

V Brně dne  

 

 

 

                                                                                      ……………………………… 

                                                                                                       Zmocnitel 

 

 

Plnou moc přijímám. 

 

 

V Brně dne 

 

 

                                                                                        …………………………….. 

                                                                                                        Zmocněnec 

 
 


