
P O Z V Á N K A
 

na členskou schůzi

Bytového družstva Šumava 37 & 39, IČO: 25175467, se sídlem J. Opletala 841/37, České
Budějovice  2,  370  05  České  Budějovice,  zapsaného  v  obchodním  rejstříku  vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr, vložka 334 ("Družstvo"),

 

která se bude konat dne 18. prosince 2019 od 18:00 hod.
ve společných prostorech sídla Družstva s tímto pořadem jednání:

  
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu členské schůze Družstva
3. Volba členů představenstva Družstva 
4. Volba členů kontrolní komise Družstva 
5. Diskuze  k  realizaci  záměru  převodu  fondu  bytového  družstva  do  osobního

vlastnictví členů Družstva a vzniku společenství vlastníků jednotek.
6. Hlasování o udělení pokynu představenstvu Družstva k realizaci záměru převodu

fondu  bytového  družstva  do  osobního  vlastnictví  členů  Družstva  a  vzniku
společenství vlastníků jednotek. 

7. Závěr

 
Člen Družstva má právo účastnit se členské schůze Družstva a rozhodovat na ní. Po příchodu
na členskou schůzi se člen Družstva prokáže dokladem totožnosti a podepíše se v prezenční
listině.
Pokud se člen Družstva nemůže členské schůze zúčastnit osobně, může písemnou plnou mocí
pověřit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Podpis na plné moci nemusí být
úředně ověřen, ale musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
členských schůzích. Vzor plné moci tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. 

Pozvánka  včetně  příloh  byla  současně  uveřejněna  na  internetových  stránkách  Družstva
http://www.maty.cz/stranky/bd-opletala-37-39.

Dne ______________

________________________
Ľudovít Schwarz, pověřený člen Družstva

http://www.maty.cz/stranky/bd-opletala-37-39


Příloha č. 1 – Vzor plné moci

_____________________________________,  ("Zmocnitel")  nar.  _____________,  
bytem _____________________________________________________________________, 
tímto  zmocňuje  _____________________________________,  ("Zmocněnec")  
nar. _____________, bytem ___________________________________________________, 
k zastupování  na členské schůzi  Bytového družstva Šumava 37 & 39,  IČO: 25175467,  
se sídlem J. Opletala  841/37, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice,  zapsaného  
v  obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v  Českých  Budějovicích,  oddíl  Dr,
vložka 334  ("Družstvo"),  konané  dne  18.  prosince  2019  od  18:00  hod.  ve  společných
prostorech sídla Družstva. 

Zmocněnec je oprávněn k zastupování Zmocnitele ve všech bodech jednání členské schůze 
uvedených v pozvánce. 

V ________________________ dne ____________

Zmocnitel

_____________________

Zmocnění přijímám.

Zmocněnec

_____________________


