
Pozvánka 

Družstvo nájemců Radim, družstvo, zapsané v obchodním rejstříku společenství vlastníků jednotek, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3869, se sídlem Praha 4, Radimovická 1423, 

PSČ 14900, IČ 25643673, zastoupené Marcelem Kubíčkem, předsedou představenstva, 

 

svolává 
podle ust. čl. XIV odst. 2 Stanov družstva 

 

členskou schůzi, které se koná dne 16. 6. 2015 

v 19.30 hodin (od 19:20 hod. registrace) v Základní škole, Praha 4, Ke 

Kateřinkám 1400, PSČ 149 00, Praha 4 – Chodov 
 

Program členské schůze: 
 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti. 

2. Volba skrutátorů, zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

3. Schválení programu členské schůze. 

4. Zpráva představenstva družstva. 

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2013. 

6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014. 

7. Rozdělení fondu dlouhodobé zálohy družstva. 

8. Volba členů představenstva. 

9. Volba členů kontrolní komise. 

10. Odsouhlasení výše odměn členů představenstva. 

11. Odsouhlasení výše odměn členů kontrolní komise. 

12. Koupě souvisejících pozemků - předzahrádek. 

13. Různé. 

14. Závěr. 

 

Registrace členů družstva bude zahájena 30 minut před konáním shromáždění a provedena 

na základě předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího totožnost člena 

družstva (cestovní pas, cestovní průkaz) jednotky podpisem na prezenční listině. Člen družstva může 

být zastoupen na základě písemné plné moci (viz příloha). V případě zastupování člena se třetí osoba 

zastupující prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost. V 

případě, že se na základě plné moci nechají zastoupit společní členové-manželé, je nezbytně nutné, 

aby byly předložené plné moci od obou manželů. 

Nikdo nesmí být zmocněncem více než 1/3 členů družstva. V takovém případě se k plné moci 

nepřihlíží. 

Společní členové-manželé k vzájemnému zastoupení plnou moc nepotřebují. 

 

Podklady pro členskou schůzi jsou k dispozici na webových stránkách http://www.svj-radim.eu či 

u členů představenstva po tel. domluvě s předsedou představenstva panem Marcelem Kubíčkem, tel. 

723447704. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na členy představenstva. 

 

 

 

 

 

 

        Svatava Nováková                                                                            Marcel Kubíček 

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

místopředseda představenstva                                                              předseda představenstva 


