
POZVÁNKA 

NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA. 
 BYTOVÉ DRUŽSTVO KOJETICKÁ 1021, IČ: 069 06 010,  

SE SÍDLEM: KOJETICKÁ 1021, 277 11 NERATOVICE 

Dne: 7. 12. 2022 od 18.00 hodin  

Místo konání: V malém sále Společenského domu Neratovice na adrese nám Republiky 1399, 277 
11 Neratovice, 
 Schůze se týká všech členů družstva, případě zastoupení je nutná plná moc. 

V 18.00 – 18.15 hod. – prezence účastníků 

V 18:15 hod. zahájení schůze s programem: 

1. Zahájení schůze  
2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení hostů 

schůze 
3. Projednání a schválení účetní závěrky roku 2021 
4. Projednání a schválení interního předpisu BD – směrnice ke kamerovému 

systému 
5. Volba představenstva družstva 
6. Volba kontrolní komise družstva 
7. Projednání a výběr zhotovitele stavby rekonstrukce vnějšího obalu domu 

8. Diskuse 
9. Závěr 

§ 636 odst. 1, písm. e) Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích – Určení 
místa, kde se člen BD může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu 
členské schůze: Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 
programu členské schůze v sídle Družstva po telefonické domluvě na tel. 734832475 

 

 

V Neratovicích dne: 21.11.2022   

Svolavatel: 

IRENA JINOCHOVÁ        FILIP MÁCHA 

Předsedkyně představenstva družstva                                                                            Člen představenstva družstva 

 



PLNÁ  MOC  

Já, níže podepsaná/ý………............................................................nar.....................................................   

Trvalým pobytem: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(dále jen „zmocnitel“), jako nájemce bytu číslo ………..... na adrese………………………………………….  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a člen Bytového družstva:  
Bytové družstvo Kojetická 1021, IČ: 069 06 010, sídlo Kojetická 1021, 277 11 Neratovice, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Dr 8630 (dále jen „Bytové 
družstvo“).                                                                                                                                                                                                                          

zmocňuji tímto 

pana/paní………………………………………………………………………………….. nar.…………………...………………………. 

trvale bytem…………………………………………………………………………………………………(dále jen „zmocněnec“) 

K ZASTUPOVÁNÍ 

na jednání schůze Bytového družstva, konané dne 7. 12. 2022 od 18.00 hodin.  

- zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn k zastupování zmocnitele ve všech věcech 
projednávaných na této členské schůzi, 

- zmocněnec na jednání členské schůze jedná a hlasuje jménem zmocnitele. 

 

 

V Neratovicích dne……………… 

zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám 

 

............................................................                                                                 ........................................................ 

      zmocnitel                                                                                                                              zmocněnec 

 


