
Pan - Paní 

                 

 

  

 

 

POZVÁNKA 

 

na členskou schůzi Bytového družstva Stojanova 8 v Brně, družstvo, 

se sídlem Brno, Stojanova 372/8, PSČ 60200, IČ 26943905 

(zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu Dr, vložka 4002) 

 

Datum a čas konání:       čtvrtek 13. října 2016 v 19.00 hodin 

 

Místo konání:                   restaurace LUCKY BASTARD, 

            na adrese Bratří Čapků 8, PSČ 602 00, Brno 

 

Program členské schůze: 

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti členské schůze  

2. Volba předsedajícího schůze, zapisovatele a sčitatele hlasů 

3. Zpráva o činnosti družstva od minulé členské schůze 

4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za roky 2013, 2014 a 2015 a rozhodnutí o 

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, 2014 a 2015 

5. Schválení uzavřené nájemní smlouvy k bytu č. 372/1 s nájemcem Františkou Jirátkovou. 

Schválení bezúplatného převodu bytové jednotky č. 372/1 do vlastnictví nájemce Františky 

Jirátkové. 

6. Rozhodnutí o změně stanov družstva (přizpůsobení se zák.č. 90/2012 Sb.dle § 777 odst. 5) 

7. Odvolání členů představenstva družstva, případně informace o zániku jejich funkce 

8. Volba nového předsedy družstva  

9. Odvolání stávajících členů kontrolní komise 

10. Různé – diskuse 

11. Závěr 

 

S podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze se mohou členové seznámit na 

internetových stránkách družstva www.stojanova8.bytovedruzstvo.eu, na informační nástěnce 

družstva v domě Stojanova 372/8, 60200 Brno nebo u předsedy představenstva družstva 

prostřednictví mailové adresy jan.teply@elt.cz.  

Návrh nových stanov družstva je přiložen k této pozvánce a zveřejněn na internetových 

stránkách družstva. Na žádost člena může být mu být návrh stanov zaslán též e-mailem na jím 

sdělenou adresu. 

 

Účast všech členů na členské schůzi je nezbytně nutná. Vezměte si sebou občanské 

průkazy !! Z důvodu rozhodnutí o změně stanov bude jednání přítomna paní notářka.  

Nebudete-li se moci zúčastnit osobně, využijte přiložené vzorové plné moci ke zmocnění jiné 

osoby, aby Vás na členské schůzi zastoupila.   

 

V Brně dne 27.9.2016 

  Ing.  Jan Teplý   

                        předseda představenstva  

Příloha: Návrh nových stanov družstva 

 

http://www.stojanova8.bytovedruzstvo.eu/
mailto:jan.teply@elt.cz


PLNÁ MOC 
 

 

 

Já níže podepsaný(á):  ______________________________, r.č. ________________ 

 

bytem ______________________________________________ , 

člen Bytového družstva Stojanova 8 v Brně, družstvo, se sídlem Brno, 

Stojanova 372/8, PSČ 60200, IČ 26943905, 

 

 

zmocňuji tímto pana(í) _________________________________r.č.  _______________, 

 

                bytem ________________________________________________, 

 

aby mne zastupoval(a) na členské schůzi Bytového družstva Stojanova 8 v Brně, družstvo, se 

sídlem Brno, Stojanova 372/8, PSČ 60200, IČ 26943905 svolané  na den  13. října  2016 v 

19.00 hodin, a vykonával/a na ní mým jménem veškerá práva včetně práva hlasovacího 

spojená s mým členstvím v tomto bytovém družstvu, tedy rozhodovala o věcech dle 

programu jednání uvedených v pozvánce na členskou schůzi, s níž jsem byl včas a řádně 

seznámen(a). 

 

 

 

V Brně dne ________________ 

 

 

 

 

______________________ 

              podpis zmocnitele 

             (podpis musí být úředně ověřen) 

 

 

Plnou moc přijímám.  

 

 

V Brně dne ________________ 

 

 

 

 

______________________ 

      podpis zmocněného 

 

 

 

 

 

 


