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Všem delegátům, předsedům samospráv a členům kontrolní komise.

POZVÁNKA
V souladu s článkem 62, odst.5 stanov Stavebního bytového družstva SCHZ, svolává představenstvo

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
na čtvrtek 28. května 2020 od 16.00 hodin
v budově správy Stavebního bytového družstva SCHZ, Teplická 1209/2, Předměstí, 41201 Litoměřice.
Program:
1) Zahájení (schválení pracovní komise, Jednacího řádu SD/2020)
2) Zpráva představenstva o činnosti SBD SCHZ od SD/2019 a kontrola plnění usnesení ze SD/2019
3) Zpráva P-SBD SCHZ o hospodaření a činnosti ekonomického úseku, výsledky hospodaření SBD
SCHZ v r. 2019, řádná účetní závěrka SBD SCHZ za rok 2019, rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2019 a další písemné podkladové materiály (které delegáti obdrželi spolu s pozvánkou)
související s hospodařením v roce 2019 a na rok 2020
4) Zpráva kontrolní komise SBD SCHZ
5) Diskuze
6) Schválení usnesení SD/2020
7) Závěr
Informace pro delegáty : Vážení delegáti, žádáme Vás, abyste se k jednání dostavili včas a vzali s
sebou všechny materiály určené delegátům s hlasem rozhodujícím, které Vám zasíláme s touto
pozvánkou. Od roku 2015 došlo z důvodu převodů bytů k velkému snížení počtu delegátů a je
nezbytně nutná Vaše účast. V případě, že shromáždění nebude usnášeníschopné z důvodu
nízké účasti delegátů, bude nutné svolat náhradní shromáždění.
Pokud by se někdo nemohl jednání zúčastnit, je třeba, aby předal pozvánku a obdržené materiály
pro SD náhradníkovi (pokud byl zvolen). Mandát (delegační list), který je nutný při hlasování,
obdrží každý zvolený delegát u prezence. Pouze tyto mandáty se budou při hlasování sčítat. Proto
je nutné věnovat účasti maximální pozornost.
Příloha : materiály pro delegáty
1. Jednací řád SD/2020
2. Kontrola plnění usnesení SD/2019
3. Přehled hospodaření, základních ekonomických údajů a řádná účetní závěrka za rok 2019
4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku Stavebního bytového družstva SCHZ za rok 2019
5. Plán hospodaření střediska správy družstva r. 2020
6. Návrh usnesení ze SD/2020
v Litoměřicích dne 14. dubna 2020
Ing. Milan Lorenc v.r.
předseda představenstva
Stavebního bytového družstva SCHZ

