PROTOKOL O KONÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE SA

Samospráva

č.

2018

Datum konání členské schůze

…………….

Místo konání

……………………………………………………………………………...

Účast členů

……………. tj. ……………%

Účast hostů

…………….

Program :

Pro %

Proti %

Zdrž.%

1) zahájení (přivítání hostů)
2) volba pracovního předsednictva a ověřovatele zápisu (volby komisí)
………………………………..…………………………………………………...
3) schválení programu
4) zpráva o činnosti SA
5) hospodaření SA za rok 2017
5a) protelefonovaná částka za mobilní telefon za rok 2017
5b) funkcionářské odměny za rok 2017
5c) funkcionářské odměny na rok 2018
5d) tvorba DZO (bývalý FUI-navýšení nebo snížení)*

Volba prac. předsednictva a ověřovatele

jm. a příjm.

…………………………………………………………………………………....

další body

…………………………………………………………………………………………..
6)
7)
8)
8)

plán údržby na rok 2018 (případně úvěr, dotace)
volby výboru*
diskuse
usnesení a závěr

Pro %

Proti %

Zdrž.%

*body zařazené pouze v případě potřeby
Program

Plán údržby na rok 2018, úvěr, dotace :
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………………………

Pro %

Proti %

Zdrž.%

6)……………………………………………………………………………………………………………
Plán údržby, úvěr, dotace

Usnesení :

Členská schůze bere na vědomí :
1) zprávu o činnosti samosprávy za uplynulé období
Pro %

Proti %

Zdrž.%

2) funkcionářské odměny vyplacené za rok 2017 ve výši ……..………….….Kč
hrubá mzda (+ odvody)

3) ………………………………………………………………………………………..
Bere na vědomí

Členská schůze schvaluje :
1) hospodaření SA za rok 2017

Pro %

Proti %

Hospodaření SA

Zdrž.%

2) výdaje za hovory mobilními telefony SA za rok 2017 ve výši

..…………....Kč

Pro %

Proti %

Zdrž.%

3) funkcionářské odměny na rok 2018 ve výši
…………..…Kč
hrubá mzda (odvody budou dopočteny a vyplaceny z hospodaření domu)

Pro %

Proti %

Zdrž.%

Pro %

Proti %

Zdrž.%

4) úpravu platby DZO* (od data…………………………)

na ……………..Kč/m2

5) plán údržby SA na rok 2018, úvěr, dotaci (hlasování viz. výše)
Hospodaření – body 2 až 4

6)

další body

..………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
Členská schůze neschvaluje :

Pro %

Proti %

Zdrž.%

1) …………………………………………………………………….…………………
2) ……………………………………………………………………………………….
Neschválení

Členská schůze volí :
1) ………………………………………………………………………………………. (hlasování viz. příloha)
2) výbor samosprávy* (viz níže psaný seznam) – vyplňte i v případě, že volby neproběhly
Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..…………… Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
Jm. a příj…..…………………………..adresa ………………….. Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..…………… Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
Jm. a příj…..…………………………..adresa ………………….. Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..…………… Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..…………… Jm. a příj.…………………………….. adresa ……..……………
*body zařazené pouze v případě potřeby
Pro %

Proti %

Zdrž.%

Volby výboru SA

Přílohy k protokolu :

1)
2)
3)
4)

presenční listina
zpráva o činnosti
pozvánka
další dokumenty ………………………………………………

Zapsal : Jm. a příj……………………………………………… Podpis …………………………

Ověřil : Jm. a příj………………………………………… …... Podpis …………………………

Datum : ……………2018

