
  

 

 

POZVÁNKA 
 

na řádné shromáždění delegátů PANORAMY, stavebního bytového družstva, se sídlem Horní Valy 

2074, Uherský Brod, PSČ 688 01, IČ 00050211 

 

 které se uskuteční ve STŘEDU 16. 6. 2021,  

ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě 
prezence od 14.00 hod. z důvodu možného testování, začátek od 16.00 hod. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Stanovení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu 

3. Volba komisí – mandátové, návrhové, volební 

4. Kontrola plnění usnesení ze Shromáždění delegátů konaného v roce 2020 

5. Změna Stanov PANORAMY, stavebního bytového družstva 

6. Zpráva představenstva o činnosti PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 

2020 až ke dni konání shromáždění delegátů v roce 2021  

7. Zpráva o hospodaření PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 2020  

8. Zpráva kontrolní komise PANORAMY, stavebního bytového družstva  

9. Schválení roční účetní závěrky PANORAMY, stavebního bytového družstva za rok 

2020 a schválení hospodářského výsledku za rok 2020 a jeho rozdělení  

10. Směrnice pro odměňování členů orgánů družstva – přijetí Dodatku č. 2 

11. Volba členů představenstva 

12. Volba členů kontrolní komise 

13. Schválení usnesení 

14. Diskuse 

15. Závěr 

 

Vážení delegáti, 

žádáme Vás tímto, abyste se dostavili osobně jako zvolení delegáti, (popř. Vás může zastoupit pouze 

náhradník, který byl zvolen na členské schůzi a jeho zvolení je zapsáno v zápise z členské schůze). 

Nezúčastní-li se shromáždění delegátů nadpoloviční většina, svolá představenstvo náhradní 

shromáždění delegátů tak, aby se konalo do tří týdnů ode dne, kdy se mělo konat shromáždění delegátů 

původně svolané. Náhradní shromáždění delegátů musí mít nezměněný pořad jednání a je schopno 

usnášet se za přítomnosti jedné čtvrtiny přítomných delegátů.  

 

        Ing. Otakar Mahdal, v.r. 

V Uherském Brodě dne 25. 5. 2021    předseda představenstva  

Každá osoba musí použít ochranu dýchacích cest a to respirátor.  
Vstup na shromáždění bude umožněn: 

1) Osobám s negativním testem-antigenním (ne starší 72 hodin) nebo PCR (ne starší 
7 dní)  
Testování bude možné absolvovat na místě v den konání zasedání od 14.00 hod.  

2) Osobám s potvrzením o prodělané nemoci (ne starší 180 dní) 
3) Osobám, které mají platné očkování proti nemoci COVID.  

Po dobu zasedání budou dodržovány pravidla, které budou platná v době konání 
shromáždění delegátů. 


