
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
 

Družstva Újezd 25 
 

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 Družstva Újezd 25 

 
Datum konání: 22. 6. 2016 (středa) 
Hodina konání: 18:00 hod 
Místo konání: Újezd 405/25, Malá Strana, 118 00 Praha 1, sušárna 
 
Program jednání členské schůze: 
 

1) Zahájení, volba orgánů členské schůze 

2) Schválení účetní závěrky za rok 2015 a rozhodnutí o způsobu rozdělení a užití zisku 
Družstva 

3)  Schválení výběru dodavatelů a ceny díla na rekonstrukci domu. Informace o 
plánovaném postupu rekonstrukce. Veškeré nabídky dodavatelů lze zaslat zájemcům 
na vyžádání v elektronické podobě. 

4)  Schválení financování rekonstrukce.  

5) Schválení úvěrového rámce pro rekonstrukci. 

6) Schválení změny projektové dokumentace pro rekonstrukci. Podklady lze zaslat 
zájemcům v elektronické podobě. 

7) Volba členů představenstva Družstva. 

8) Závěr 

 
S veškerými podklady je možné, po předchozím ohlášení u výboru, se seznámit 
v kanceláři Družstva Újezd 25. Veškeré podklady lze také zaslat v elektronické 
podobě. 
 
Pokud se nebudete moci schůze osobně zúčastnit, prosíme, abyste si zajistili zástupce. 

Zástupce se před konáním schůze prokáže plnou mocí, jejíž formulář přikládáme v příloze.  
 
  S pozdravem, 

 
V Praze dne 1. 6. 2016 
  

 
 ________________________________   ________________________________  
 Jana Martínková Kristina Ranná 
 předseda představenstva  místopředseda představenstva 
 Družstvo Újezd 25 Družstvo Újezd 25 

 
 

Příloha:  Plná moc 



PLNÁ MOC 

 

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

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

 

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

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

 

aby mne zastupoval(a) na členské schůzi Družstva Újezd 25, 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 22. 6. 2016.  

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 


