
Obecní vodní družstvo Balbínův pramen, Tuřanské náměstí 1, Brno, PSČ 620 00 

www.balbinuv-pramen.cz 
 

P O Z V Á N K A 
 

na výroční členskou schůzi družstva za rok 2014, která se koná ve čtvrtek 12. 11. 2015 v 17.30 hod. 

v zasedací místnosti v I. patře ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 1 s následujícím programem: 
 

1. Zahájení a volba komise návrhové, mandátové a volební, zapisovatele i ověřovatelů zápisu 

2. Změna stanov družstva v souladu s platnou legislativou 

3. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva 

4. Kontrola usnesení z minulé výroční členské schůze konané 25. 6. 2014 

5. Zpráva o stavu členské základny k datu konání této výroční členské schůze 

6. Zpráva o činnosti družstva od minulé výroční členské schůze za období 2014 

7. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2014 

8. Zpráva kontrolní komise k hospodaření družstva za období 2014 

9. Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 

10. Návrh činnosti družstva na rok 2015 a předpokládané výdaje v roce 2015 

11. Diskuse 

12. Usnesení a závěr 
 

Na Vaši účast se těší za představenstvo družstva 
 

V Brně dne 27. 10. 2015   

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                               Ing. Jan Harašta, CSc. 

                                                                                                             předseda představenstva 

 

Návrh členů do představenstva družstva na příští volební období:  

Ing. Jan Harašta, CSc., Radek Harašta, Roman Pfefr 
 

Návrh členů do kontrolní komise družstva na příští volební období:  

Marie Koblížková, Ing. Vlasta Hrdlíková a zástupce MČ Brno-Tuřany Ing. Miroslav Dorazil, 

jmenovaný Radou MČ Brno-Tuřany pro dané komunální volební období  
 

Návrh úplného znění změny stanov družstva v souladu platnou legislativou, který bude 

předmětem schvalování touto výroční členskou schůzí za přítomnosti paní notářky JUDr. Alice 

Sedlákové, je k dispozici na internetových stránkách družstva a k nahlédnutí v úřední dny na 

sekretariátě ÚMČ Brno-Tuřany (tel. 545 128 211) i po předchozí telefonické domluvě (mobil 

737 605 942) na adrese předsedy družstva Rolencova 73, 620 00 Brno. 
 

Pokud požadujete převod svého členského podílu na jinou osobu, nebo žádáte o ukončení členství 

v družstvu, uplatněte svoji podepsanou žádost písemnou formou na adresu Rolencova 73, Brno, 620 00, nebo na 

e-mail: info@balbinuv-pramen.cz, a to do data konání této výroční členské schůze (vypořádací koeficient za rok 

2014 je 1,08, případné bližší informace budou poskytnut předsedou družstva na telefonu 737 605 942). 
 

            V případě Vaší předpokládané neúčasti na této výroční členské schůzi ze závažných 

důvodů, prosíme o udělení plné moci osobě, o které víte, že se této výroční členské schůze 

zúčastní a ve kterou máte plnou důvěru, že bude obhajovat Vaše zájmy. Udělením plné moci jiné 

osobě v případě, že se sami nemůžete zúčastnit této výroční členské schůze, předejdete nutnosti 

opakování této výroční členské schůze v náhradním termínu, který by musel být vypsán až po 

dohodě s notářkou. Děkujeme.  
 

------------------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte u prezence -------------------------------------------- 
 

Tímto uděluji plnou moc pro hlasování a jednání za moji osobu ve všech otázkách včetně změny stanov družstva 

na výroční členské schůzi Obecního vodního družstva Balbínův pramen za rok 2014, konané dne 12. 11. 2015: 

 

 
       ……………………………………………………                  … ……………………………………………………  

       Plnou moc uděluje (jméno, příjmení, podpis)                    Plnou moc přijímá (jméno, příjmení, podpis) 


