LIDOVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAHA 7
U Uranie 12 / 1362 , 170 00 Praha 7
Tel.: 220 800 307
IČ: 480 30 597
Zaps. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. Dr., vl. 834
www.lbdpraha7.cz

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ
Lidového bytového družstva Praha 7,
se sídlem U Uranie 12/1362, 170 00 Praha 7,
které se bude konat ve Foersterově sále v objektu KZ DOMOVINA,
Na Maninách 32a/1525, Praha 7,

dne 8.6.2022 od 18:00 hod.
Zahájení - volby komisí, pracovního předsednictva, schválení účasti na jednání SD pro pracovníky aparátu
družstva, právníka družstva a hosty z řad členů družstva, odsouhlasení zapisovatelů, ověřovatelů zápisu a
osob pověřených sčítáním hlasů; schválení programu

___________________________________________________________________________
PROGRAM:
1. Kontrola usnesení SD: ze dne 12.6.2019,
ze dne 15.6.2020 (hlasováno per rollam),
ze dne 30.10.2020 (hlasováno per rollam),
a ze dne 21.6.2021 (hlasováno per rollam).
2. Zpráva kontrolní komise – vyjádření k účetní závěrce roku 2021
3. Odsouhlasení účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021
4. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2023
5. Volba představenstva
6. Volba kontrolní komise
7. Různé – diskuse
K bodům č. 1 – 4 jsou přiloženy písemné podklady.
Z důvodu vysokých nákladů na přípravu shromáždění delegátů apelujeme na všechny delegáty, aby se na
toto shromáždění dostavili – účast je nutná, prezence začíná již v 17:45 hod.
Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách družstva www.lbdpraha7.cz. Pozvánka včetně všech
materiálů pro připravované jednání SD je také k dispozici v úředních hodinách v sídle
LBD Praha 7, U Uranie 12/1362, Praha 7.
► Delegát domu musí být členem LBD Praha 7. U delegátů bude provedena kontrola členství.
► Případné náhradní shromáždění delegátů se bude konat dne 22.6.2022 - žádáme delegáty, aby s sebou
přinesli všechny písemné materiály, které obdrželi spolu s pozvánkou na řádné shromáždění delegátů.
V Praze dne 2.5.2022

Ing. Tomáš Míka v.r.
ředitel LBD Praha 7

Danuše Mitterbachová v.r.
předsedkyně představenstva LBD Praha 7

