
Bytové družstvo v Aši, Tylova 16, 352 01 Aš
IČ: 00040291, DIČ: CZ00040291

Návrhy předkládané při zasedání shromáždění delegátů
Bytového družstva v Aši ze dne 30. dubna 2019

Vážené dámy a vážení pánové,
k  dnešnímu  zasedání  shromáždění  delegátů  Bytového  družstva  v  Aši  jsou  ke

schvalovacímu řízení předkládány níže uvedené návrhy.
Dodávám, že hlasování o jednotlivých návrzích proběhne veřejně a o všech návrzích se bude
hlasovat společně.

Připomínám však,  aby hosté  ve schvalovacím řízení  o  návrhu nehlasovali,  neboť nemají  hlas
rozhodování.

1. N á v r h y :

1) Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, hospodářský výsledek Bytového družstva v Aši za
rok 2018, který  po zdanění činí 25.200,77 Kč.

2)Rozdělení  schváleného  hospodářského  výsledku  Bytového  družstva  v  Aši  za  rok  2018
a to následovně:

3) Zprávu kontrolní komise k hospodaření družstva za minulý rok.

4) Hospodářský výsledek za r. 2018 ve schvalovacím řízení 25.200,77 Kč

Přiděluje se:
1. Karlova 2481 a 2482 z účtu 431/1 z na úč. 475/1 dl. zál. na opravy   9.331,- Kč pro blok 07.
2. Karlova 2483 a 2484 z účtu 431/1 na úč.475/1 dl. zál. na opravy 7.776,-Kč pro blok 08.
3. Mikulášská 4,6 z účtu 431/1 na úč.475/1 dl. zál.  na opravy 7.776,- Kč pro blok 13.                     
4. Mikulášská 20,22 z účtu 427/2  na účet 475/1  7.776,- Kč pro blok 16. 

            5) Vedení fondu oprav v členění tvorba fondu oprav a čerpání  fondu oprav.

Předložené doklady v členění:
•Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2018,
•Rozvahu ke dni 31. 12. 2018,    
•Výkaz dlouhodobých záloh na opravy ke dni 31. 3. 2019,
•Výpis ze spořícího účtu se stavem účtu ke dni 31. 3. 2019.

Shromáždění  delegátů  Bytového družstva v Aši ukládá předsedům samospráv
a delegátům:
1)Svolat  domovní  schůze  samospráv  a  seznámit  družstevníky  s  průběhem  jednání
a s usnesením ze shromáždění delegátů Bytového družstva v Aši.

Hlasování o návrhu:
kdo je pro: kdo je proti: kdo se zdržel hlasování:

...................... ........................ .........................

 
Za návrhovou komisi: Vojtěch Andrejčík ..............................................


