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ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI:

POŘAD JEDNÁNÍ:

Zjistí-li
mandátová
komise
při zahájení
SD
nebo
v průběhu
jednání
SD,
že
není
přítomna
nadpoloviční většina delegátů, svolá
představenstvo SBD náhradní Shromáždění
delegátů v souladu s čl. 76 Stanov SBD
Olomouc.

1. Zahájení

Představenstvo
Stavebního bytového družstva Olomouc,
U Kovárny 540/44, Olomouc 10

2. Jmenování skrutátorek
3. Schválení jednacího řádu SD a pořadu
jednání
4. Volba
pracovního
a řídícího člena SD

svolává

předsednictva

řádné Shromáždění delegátů

5. Volba pracovních komisí
V zájmu konstruktivního jednání
Shromáždění delegátů bude pracovním
předsednictvem organizována samostatná
diskuse k jednotlivým bodům. Jednotliví
diskutující mohou své stanovisko sdělit
v rozsahu max. tří minut. Návrhová
komise zaznamená ke každému projednávanému bodu návrh usnesení, který zapíše
do souhrnného usnesení včetně výsledku
hlasování.

6. Jmenování zapisovatele SD a schválení
dvou ověřovatelů zápisu
7. Volba volební komise pro volby do
představenstva v roce 2008
8. Volba nového člena představenstva
9. Kontrola plnění usnesení SD, které se
konalo 4. prosince 2006
10. Zpráva o činnosti představenstva
od posledního Shromáždění delegátů

Diskusní příspěvky musí být sepsány
písemně a předloženy skrutátorkám co
nejdříve,
nejpozději
však
v době
zahájení diskuse příslušného bodu.

11. Zpráva o činnosti kontrolní komise od
posledního Shromáždění delegátů

Diskusní
příspěvky
týkající
se
běžného provozu SBD nebo stížností
uživatelů a vlastníků bytů nebudou
projednávány na tomto SD a bude na ně
odpovězeno písemně, neboť nemohou být
připraveny
podklady
ke
všem
eventualitám.

13. Schválení rozdělení zisku za rok 2006

12. Schválení Výroční zprávy
účetní závěrky za rok 2006

a

Řádné

14. Schválení odměn pro představenstvo
a kontrolní komisi za rok 2007
15. Schválení záměru vybudování výtahu u
budovy SBD
16. Schválení souhrnného usnesení SD
17. Závěr

v souladu se Stanovami SBD Olomouc,
čl. 75, které se koná v pondělí

3. prosince 2007 v 17:00 hod.
v Regionálním centru Olomouc (RCO),
sál

CENTAURUS

(1.poschodí),

Jeremenkova 40B, Olomouc.
Rozhodným
dnem
k účasti
na Shromáždění
delegátů
je
3.
prosinec
2007.
Tohoto
Shromáždění
delegátů se mohou zúčastnit pouze
delegáti nebo náhradníci, kteří jsou
členy SBD Olomouc a obdrželi pozvánku.
Registrace delegátů bude probíhat
od 16:30 do 17:00 hodin v místě
konání SD. Při registraci musí prokázat
delegát svoji totožnost platnou
pozvánkou k účasti na SD. Účast je
nezastupitelná.

Předpokládaná doba trvání Shromáždění
Ing. Antonín Kyjovský
předseda představenstva

PhDr. František Fiala
místopředseda představenstva

delegátů je do 20:00 hodin.

V Olomouci, dne 14. listopadu 2007

