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Mestskeho bytoveho druzstva Prachatıce
Zlatá stezka čp. 134
383 01 Prachatice
,

.

V Prachaticích 28.05.2020
Pozvánka na členskou schůzi bytového družstva

Na

základě článku 35 stanov Městského bytového družstva Prachatice, V souladu S
ustanovením § 636 zákona č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (zákon O
obchodních korporacích), představenstvo družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční

dne

15.

června 2020 od 17:00 hodin

v Rožmberském sálu Městského úřadu Prachatice, budova Staré radnice, Velké
náměstí čp. 1 - 1. patro

Program členské schůze:
1)

2)
3)

4)
5)

Zahájení, procedurální záležitosti, schválení programu
Zpráva o činnosti a hospodaření družstva, účetní uzávěrka za rok 2019
Rozpočet družstva na rok 2021
Volba orgánu družstva (kontrolní komise)
Různé, diskuze

S podklady k jednotlivým bodťun programu se můžete seznámit na www.msdb.cz, Sekce
Městské bytové družstvo.
Pozvánka na členskou schůzi je určena pouze členům družstva nebo společným členům
(manželé). Registrace členů družstva na presenční listině bude zahájena 5 minut před
konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, příp. jiného dokladu
osvědčujícího totožnost člena.

Pokud

se nemůžete zúčastnit osobně, zplnomocněte jiného člena družstva, aby Vás
zastupoval.
případě, že se člen družstva nechá zastupovat jiným členem družstva, je
povinen předložit při prezentaci písemnou plnou moc k zastupování.

V

Upozorňujeme, že stále trvá mimořádné opatřenı' a s tím souvisejı'cı' nařı'zenı' vlády používat
ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky ve vnitřních prostorech budovy úřadu. Dodržujte odstup mezi
osobami alespoň 2 metry (netýká se rodinných příslušníků).
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Jan Klimeš

Za pující předsedu představenstva
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Ing. Libor Schrenk
zastupující místopředsedu představenstva
(MSDB Prachatice S.r.0.)

