
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
 

Bytového družstva Újezd 
 

IČO 62408542, se sídlem Praha 1, Újezd 25/405, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr, vložka 1989 

 
Tímto svoláváme a Vás zveme na členskou schůzi Bytového družstva Újezd.  

(nejedná se o náhradní členskou schůzi) 
 
Datum konání: 26. 11. 2015 
Hodina konání: 18:30 hod 
Místo konání: Újezd 405/25, Malá Strana, 118 00 Praha 1, sušárna 
 
Program jednání členské schůze: 

1) Zahájení, volba orgánů členské schůze 

2) Přijetí změny stanov 

3) Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

4) Schválení realizace stavebního záměru podle projektové dokumentace (přístavba 
výtahu, oprava fasády, izolace a uzavření průjezdu), schválení dalšího postupu a 
případných dodatků 

5) Závěr 

 
Členská schůze proběhne za účasti notáře. Jedná se o velmi důležitou záležitost a 

prosíme členy družstva, aby se schůze zúčastnili. Pokud se nebudete moci schůze osobně 
zúčastnit, je třeba, abyste si zajistili zástupce. Zástupce se před konáním schůze prokáže plnou 
mocí, jejíž formulář přikládáme v příloze. Podpis člena družstva na plné moci musí být 
úředně ověřen. V případě manželů, postačí, když se schůze zúčastní jeden z manželů. Je 
nutné, abyste na schůzi s sebou vzali svůj občanský průkaz! 
 
 Návrh změny stanov tvoří přílohu této pozvánky.  
 

S pozdravem, 
 
V Praze dne 26. 10. 2015 
  

 
 ________________________________   ________________________________  
 Jana Martínková Kristina Ranná 
 předseda představenstva  místopředseda představenstva 
 Bytové družstvo Újezd  Bytové družstvo Újezd 

 
 

Příloha:  Formulář plné moci 
 Stanovy 

 Projektová dokumentace - součástí emailové pozvánky je odkaz ke stažení 
projektové dokumentace v elektronické podobě nebo je na vyžádání k zapůjčení 
u členů představenstva 



PLNÁ MOC 

 

Pan(í)  ……………………………………………, r.č. …………………………..………….., 

bytem ……………………………………………………………………………………..….., 

 

zmocňuji tímto ………………………………………………………., r.č. ……………..….,  

bytem ………………………………………………………………………………………..., 

 

aby mne zastupoval(a) na členské schůzi Bytového družstva Újezd, IČO 62408542, se sídlem 

Praha 1, Újezd 25/405, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl Dr, vložka 1989, která se bude konat dne 26. 11. 2015.  

Plnou moc uděluji pouze pro tuto jednu členskou schůzi. 

Zmocněnec je oprávněn mě na schůzi zastupovat ve všech záležitostech, zejména hlasovat, 

vznášet návrhy a připomínky.   

 

V Praze dne ……………………………………… 

 

 

…………………………………………… 

úředně ověřený podpis 

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu. 

V Praze dne ……………………………………… 

 

…………………………………………… 

podpis 


