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P O Z V Á N K A
na řádné zasedání shromáždění delegátů Bytového družstva v Aši, které v souladu s článkem

75 stanov Bytového družstva v Aši svolává představenstvo družstva a zasedání se bude konat

v úterý 30. dubna 2019 od 16,00 hodin
v sídle Bytového družstva v Aši, Tylova 16,  Aš

Návrh programu zasedání shromáždění delegátů Bytového družstva v Aši:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Schválení jednacího řádu

4.Jmenování zapisovatele

5. Volba komisí: mandátové komise, návrhové komise a ověřovatele zápisu

6. Kontrola úkolů z minulého zasedání

7. Zpráva mandátové komise

8. Zpráva kontrolní komise k hospodaření družstva za minulé období

9. Zpráva předsedy družstva k členské základně za uplynulé období

10. Diskuze ke zprávám předsedy družstva, kontrolní komise

11. Návrhy k projednání

12. Diskuze k předkládaným návrhům

13. Schvalování návrhů

14. Projednání závěrečného usnesení

15. Schválení závěrečného usnesení

16. Diskuze

17. Závěr

V Aši dne 29. března 2019

Tato pozvánka je zveřejněna na stránkách Bytového družstva v Aši http://www.bdas.bytovedruzstvo.eu/

Vladimír Dlouhý
předseda představenstva BD v Aši
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JEDNACÍ ŘÁD, kterým se bude zasedání shromáždění delegátů BD v Aši řídit:

1)Shromáždění delegátů řídí pověřený člen představenstva Bytového družstva v Aši.

2)Shromáždění delegátů se zúčastňují a hlasují zvolení delegáti.

◦Členové představenstva a členové kontrolní komise se Shromáždění delegátů zúčastňují ze své
funkce. Pokud nebyli současně zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze hlas poradní.

◦Právo zúčastnit se Shromáždění delegátů s hlasem poradním mají i pozvaní zaměstnanci Bytového
družstva v Aši a pozvaní hosté z řad představitelů spolupracujících organizací a orgánů.

1)Shromáždění  delegátů  je  usnášeníschopné,  pokud  se  jednání  zúčastní  více  než  polovina
pozvaných delegátů.

2)Shromáždění delegátů jedná dle programu navrženého představenstvem Bytového družstva v Aši,
schváleným po případné úpravě nebo doplnění Shromážděním delegátů.

3)Shromáždění delegátů jmenuje zapisovatele.

4)Shromáždění delegátů volí jednoho ověřovatele zápisu.

5)Shromáždění delegátů volí komise

◦mandátová komise  je pověřená evidencí přítomných a organizací hlasování

◦návrhová komise  zpracovává a předkládá Shromáždění delegátů návrh usnesení

1)Diskutuje  ten,  který  obdrží  slovo  od  řídícího  Shromáždění  delegátů,  uvede  své  jméno
a samosprávu, za kterou je delegován. Uvedený diskutuje maximálně 2 krát k jednomu problému po
dobu  diskuse.  Maximální  délka  jednoho  příspěvku  je  5  minut.  Další  diskusi  může  povolit
Shromáždění delegátů.

2)Hlasování  o  všech  návrzích  je  veřejné,  zdvižením  ruky,  pokud  Shromáždění  delegátů
neodsouhlasí   hlasování  tajné.  Hlasování  vyhlašuje  řídící  Shromáždění  delegátů.  Návrh
je  přijat,  pokud  pro  něj  hlasuje  více  než  polovina  z  hlasujících  delegátů  přítomných  v době
hlasování. Sčítání hlasů zabezpečuje mandátová komise.

3)O zasedání shromáždění se pořizuje písemný zápis zachycující průběh jednání  a podepisují jej
zvolení ověřovatelé zápisu.

4)Na  závěr  jednání  návrhová  komise  zpracuje  a  předkládá  usnesení.  Schválené  usnesení  bude
zasláno do 20 dnů všem delegátům.

S ohledem na důležitost výše uvedeného shromáždění je účast pozvaných nutná.

V Aši dne 29. března 2019

Vladimír Dlouhý 
 předseda představenstva BD v Aši


