
Pozvánka 

na členskou schůzi

Bytového družstva Podlesí 623 a 624, identifikační číslo 061 99 453 se sídlem Podlesí 624, 463
42 Hodkovice nad Mohelkou, 

která se bude konat dne 10.10.2021 od 18:00

v sušárně budovy čp. 624 Podlesí, Hodkovice nad Mohelkou 

Program:

1. zahájení schůze , volba orgánů schůze ( předseda členské schůze, zapisovatel) 

2. rozhodnutí o změně stanov družstva – připuštění členství právnické osoby:  znění čl. V, odst. 2 
se nahrazuje tímto zněním: 

2) Členem družstva se může stát fyzická osoba i právnická osoba. Je-li členem družstva fyzická 
osoba nezletilá, musí být při všech právních úkonech, které jako člen činí, zastoupena zákonným či 
soudem stanoveným zástupcem.

3. schválení změny stanov družstva, a to s účinností od 01.11.2021, spočívající ve schválení  
nového plného znění stanov družstva – dle předloženého návrhu, tvořícího přílohu této pozvánky 

4. volba předsedy družstva, a to s účinností od 01.11.2021 – Stavební bytové družstvo SEVER, 
identifikační číslo 000 42 579 se sídlem Bažantí 1415/3, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

5. schválení odměny předsedy družstva, Stavebního bytového družstva SEVER, uvedeného 
shora, a to ve výši 2 400 Kč měsíčně, a to počínaje 01.11.2021

6. volba domovníka – prostředníka mezi BD Podlesí 623 a 624 a SBD Sever a schválení jeho 
případné odměny za tuto činnost

7. schválení účetní uzávěrky za rok 2020

Příloha: 
- návrh nového úplného znění stanov s navrženou účinností od 01.11.2021 – viz bod 3 této 
pozvánky
- podklady k ostatním projednávaným bodům: 

S podklady k ostatním záležitostem programu členské schůze – body 6. a násl. pozvánky, jež 
nejsou k této pozvánce přiloženy, se členové družstva mohou seznámit na int. stránkách družstva 
- adresa: http://bdpodlesi623a624.bytovedruzstvo.eu/ a budou všem členům zaslány emailem 
společně s pozvánkou.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 23.09.2021

……………………………………….
Markéta Fišarová, předseda představenstva Bytového družstva Podlesí 623 a 624

…………………………………………
David Růta, místopředseda představenstva Bytového družstva Podlesí 623 a 624
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