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P O Z V Á N K A 
 

na členskou schůzi Stavebního bytového družstva A+G Stadion 
 

 

Datum konání :  21.11.2018 od 17:00 hod., prezence bude zahájena v 16:45 hod. 
 

Místo konání :  Jídelna ZŠ U Školy, U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 
 
Pozvaní hosté: Libor Kafka - zástupce správce 
   Ing. Miloslava Ježková – zástupce správce 
    
 
Program : 
 
 

1) prezence 
2) volba předsedajícího 
3) volba zapisovatele 
4) seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 

včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
5) nákup A4 a parkoviště-informace o ekonomických datech prodeje 
6) informace o možném nákupu parcel na severní straně parkoviště-parc. č. 323/34 a 

328/2 
7) schválení odměn za realizaci nákupu A4 a parkoviště  
8) převod bytů do osobního vlastnictví-informace o aktuálním stavu 
9) splácení hypotečního úvěru na objekty 575, 576, 577 a 581-informace o refinancování 
10) odvolání neaktivního člena kontrolní komise  
11) volba nového člena kontrolní komise 
12) provozní záležitosti, diskuze, závěr 
  

 
V Liberci, dne 5.11.2018 
 
 

 
      Josef Figer  v.r.                            Milada Raindlová  v.r.                                                                  
    předseda družstva   místopředseda družstva 
    SBD A+G Stadion        SBD A+G Stadion 

 
 
 
 

Poznámka : 
 
Podklady k projednávaným bodům naleznete na internetových stránkách družstva na adrese: 
http://sbd-a-g-stadion.webnode.cz/novinky/. 
 
 
 
 
Přílohy : - Průvodní dopis + formulář plné moci 
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Vážená paní - Vážený pane,                                                                             
 
   zasíláme Vám pozvánku na členskou schůzi Stavebního bytového družstva A+G Stadion. Současně je zde uveden 
i odkaz na internetové stránky družstva, kde je zdroj podkladů k projednávaným bodů: 
http://sbd-a-g-stadion.webnode.cz/novinky/ . 
 
   Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhujeme  abyste v souladu s dosud platnými 
stanovami družstva využil(a) následující možnost. Plnou moc k zastupování můžete vystavit na jiného člena 
družstva, příp. na kteroukoliv jinou svéprávnou osobu, které důvěřujete. 
 
 Plnou moc není nutno úředně ověřovat. 
 
   V případě, že Vás na členské schůzi bude zastupovat jiná osoba, je třeba, aby plnou moc předložila při prezenci. 
Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se stanovami a platnými zákony jednat 
pouze o tom, co je na programu uvedeném v této pozvánce. 
 
 
S pozdravem 

              
      Josef Figer  v.r.                                    Milada Raindlová  v.r.                                                                   
    předseda družstva   místopředseda družstva 
    SBD A+G Stadion        SBD A+G Stadion 

 
 

V Liberci, dne 5.11.2018 
 

--------------------------------------------------------    �   ------------------------------------------------------------ 
 

 
                                                                PLNÁ MOC                                                
 
Já níže podepsaný/á : .......................................................................................................................... ,  
 
datum narození: ...................................  
 
trvale bytem : ...................................…….....................................….................................................... , 
 
 
tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………………………………………………………………...., 
 
datum narození: ................................... 
 
trvale bytem : …………………………………………………………………………………………….……. ,  
 
aby mne dne 21.11.2018  zastupoval/a na členské schůzi  
Stavebního bytového družstva A+G Stadion,  IČ : 25434136, sídlem : Jeronýmova 567, Liberec 7,  
 
a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce na tuto schůzi bez  jakýkoliv omezení mým jménem. 
 
 
 
V …………………………, dne …………………..                       …………………………………. 
                                              zmocnitel 
                                                                        
Plnou moc přijímám 
 
V ................................... , dne ..………..............                       ................................................  
                                                                              zmocněnec 


