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 Tel. : 225 339 200, fax:  225 339 333

SBD Pokrok, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8

V Praze dne: 9.6.2022
Čj.:01/1881/22

POZVÁNKA
na řádné shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva POKROK

dne 25. června 2022

Představenstvo Stavebního bytového družstva POKROK, se sídlem Praha 8, Kollárova 157/18, PSČ: 186 00 (dále
jen “SBD POKROK”)  svolává v souladu s čl. 58 odst. 1 stanov shromáždění delegátů na sobotu dne 25  .  6  .20  22   od   
9  ,  0  0 hod  .   do Kongresového centra Hotelu Artemis**** na adrese U Sluncové 14, Praha 8, PSČ: 186 76.

Představenstvo dle čl. 58 odst. 4 stanov oznamuje tento program jednání:

1. Zahájení, návrh a volba mandátové komise, jmenování zapisovatele
2. Osvědčení pořadu jednání
3. Návrh a volba návrhové komise, volební komise a ověřovatelů zápisu
4. Schválení  řádné účetní závěrky SBD POKROK za rok 2021 a rozdělení zisku včetně Výroční zprávy za rok 2021

- písemný materiál č. 1 
5. Zpráva představenstva a správy  SBD POKROK - písemný materiál č. 2
6. Zpráva kontrolní komise SBD POKROK -  písemný materiál č. 3
7. Návrh na změnu Stanov SBD POKROK -  písemný materiál č. 4
8. Vypořádání po bývalých členech družstva -  písemný materiál č. 5
9. Projednání rezignace, popř. odvolání stávajícího představenstva SBD POKROK -  písemný materiál č. 6
10. Mimořádné volby do představenstva SBD POKROK - písemný materiál č. 7
11. Ukončení jednání

Podmínkou účasti delegáta dle čl. 4 odst. 3 písm. e) Jednacího řádu SBD POKROK je předložení dokladu totožnosti.
Pozvánka je doručena na jméno delegáta podle aktuální evidence delegátů v seznamu delegátů. Pokud došlo ke změně,
doloží nový delegát písemný doklad o zvolení, potvrzený ověřovateli. 

Žádáme delegáty, aby se k prezenci dostavili nejpozději do 8.40 hod., aby shromáždění delegátů mohlo být zahájeno
v 9.00 hod.  Pokud se z vážných důvodů nebude moci shromáždění delegátů zúčastnit delegát, pak se postupuje dle § 700
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.  Oznámení o neúčasti na shromáždění
delegátů, prosím, zašlete na e-mail: kovarikovaj@pokrok.cz nebo predstavenstvo@pokrok.cz.

Konec jednání je předpokládán v 15.00 hod.

Za představenstvo:

         Ing. arch. Daniel Novák    JUDr. Bc. Jitka Vepřková Zábojová
     místopředseda představenstva        místopředseda představenstva

    SBD POKROK          SBD POKROK
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