
 

 
Štefánikova 720,  278 01 Kralupy nad Vltavou 

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl DrXCVIII, vložka 64 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Představenstvo Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou svolává dle čl. 66, odst. 5 

Stanov, usnesením č. 1/9/2021 ze dne 24. srpna 2021, shromáždění delegátů. 

 

P o z v á n k a 
na volební shromáždění delegátů  Stavebního bytového družstva 

Kralupy nad Vltavou 

 
Datum konání :    4. listopadu 2021  se zahájením v 18.00 hod. 

Místo konání :      salonek Hotelu Sport, U Cukrovaru 1086, Kralupy nad Vltavou 

 

Program: 

1)  Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu 

2)  Volba komisí (návrhové, mandátové a volební) a ověřovatelů zápisu 

3)  Zpráva mandátové komise  

4)  Stanovy Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou 

5)  Zpráva o činnosti představenstva za uplynulé volební období r. 2016 – 2021 (bude 

prezentováno na shromáždění delegátů) 

6)  Zpráva kontrolní komise za uplynulé volební období r. 2016 – 2021 (bude prezentováno 

na shromáždění delegátů) 

7)  Informace volební komise ke způsobu provedení voleb 

8)  Seznámení s navrhovanými kandidáty 

9)  Volby do představenstva a kontrolní komise 

10)  Přestávka (zpracování volebních lístků) 

11)  Vyhlášení výsledků voleb 

12)  Plán střediska Správa družstva na rok 2022 (bonifikace družstevníků) 

13)  Směrnice č. 1/2021 Odměňování členů orgánů družstva a poskytování jiných plnění ve 

prospěch těchto osob 

14)  Směrnice č. 2/2021 Poplatky za jednorázové úkony prováděné SBD Kralupy nad Vltavou 

15)  Usnesení a závěr 

Přítomnost bude podmíněna dodržováním aktuálních hygienických opatření. 

 

Pozvánka je vystavena pro delegáta s hlasem rozhodujícím: 

 

 

………………………………………    ………………………………. 

jméno a příjmení       volební obvod 

  

                                        pro hosta p…………………………. 

 

 

Účast všech delegátů je nutná, aby bylo shromáždění delegátů usnášeníschopné !!! 

  

Pokud se delegát z vážného důvodu nebude moci shromáždění zúčastnit, žádáme jej o předání 

pozvánky řádně zvolenému náhradníkovi, jehož jméno zjistí v kanceláři SBD Kralupy nad 

Vltavou u pí. Řehákové, tel. 315 726 827, která eviduje změny a případné omluvy. 

 

Kralupy nad Vltavou 12. 10. 2021 

 

Ing. Marie Hančarová,  v.r.     Ing. Jan Hádek CSc., v.r. 

předsedkyně představenstva     místopředseda představenstva 


