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Informace o konání shromáždění
delegátů, na kterém proběhnou
volby členů představenstva
družstva
Vážení členové družstva,
v souladu s čl. 4 odst. 2 volebního řádu družstva Vás
tímto informujeme o termínu konání shromáždění
delegátů, na kterém proběhnou volby členů představenstva družstva.
Dnem 30. 05. 2021 skončí členům představenstva
družstva funkční období, a proto je třeba zvolit představenstvo pro období následující. Současně s volbou
lze rozhodnout o dni vzniku funkce.
Shromáždění delegátů se bude konat dne 26. května 2021.
Z výše uvedených důvodů Vás vyzýváme k předložení
návrhů na kandidáty.
Podle čl. 4 odst. 1 volebního řádu může podat návrh na kandidáta do představenstva kontrolní komise,
představenstvo, samospráva nebo člen družstva. Návrh
musí obsahovat:
• jméno a příjmení navrhovatele,
• jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,
• věk, bydliště, povolání,
• orgán, do kterého je navrhován,
• stručné zdůvodnění návrhu,
• podpis navrhovatele,
• písemný souhlas navrhovaného člena
s kandidaturou a písemný souhlas se zveřejněním
jeho osobních údajů v souvislosti s volbou,
• čestné prohlášení kandidáta, že splňuje podmínky
pro výkon funkce dle čl. 3 volebního řádu družstva.
Podmínky pro výkon funkce člena představenstva
družstva:
Členem představenstva může být pouze člen družstva
starší 18 let, ve smyslu ustanovení živnostenského zákona bezúhonný, který plní řádně a včas členské povinnosti uvedené ve stanovách družstva, splňuje podmínky
ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
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podnikání, a není u něj dána překážka výkonu funkce
ve smyslu § 710 a § 722 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Dále musí splňovat podmínky pro výkon funkce orgánu družstva ve smyslu § 46
odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Překážkou
funkce člena představenstva nebo kontrolní komise je
vedení insolvenčního řízení nebo řízení podle § 63 až
§ 65 zákona o obchodních korporacích ohledně majetku toho, kdo se má stát členem těchto orgánů, nebo
majetku obchodní korporace, v níž za poslední tři roky
působil jako člen orgánu.
Návrhy na kandidáty do představenstva družstva lze
podávat na sekretariát předsedkyně představenstva do
dne 27. 4. 2021. Lhůta pro podání návrhu je zachována,
jestliže návrh byl poslední den lhůty podán na poštu.
Formulář „Návrh na kandidáta“ naleznete na webových stránkách družstva:
http://www.mirsbd.cz/dokumenty/shromazdenidelegatu/navrh-na-kandidata-do-organu-druzstva,
případně si jej můžete vyzvednout na sekretariátě
předsedkyně představenstva.
Za představenstvo MÍR, stavební bytové družstvo
Ing. Dana Koutníková
předsedkyně představenstva

MÍR, stavební bytové družstvo
Bedřichovická 1199/21, Slatina, 627 00 Brno

HODINY PRO VEŘEJNOST:
Pondělí: 8:00–12:00 hod. 13:00–16:30 hod.
Středa:
8:00–12:00 hod. 13:00–17:30 hod.
Tel.: 548 424 411
V době vyhlášeného NOUZOVÉHO
STAVU se úřední hodiny mohou lišit.
V souladu s usnesením vlády je nyní rozsah
úředních hodin omezen na pondělí
od 8:00 do 13:00 a středu od 12:00 do 17:00.
Aktualizace na webu www.mirsbd.cz
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