
P O Z V Á N K A 

na členskou schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128,  
se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 

Datum konání:   úterý   8.6.2021  v  16:00 h 

Místo konání:   kancelář společnosti Interma BYTY správa s.r.o.         
             U Sila 1201, 463 11  Liberec 30 

 

Program :   

1. Zahájení, prezence 
2. Schválení změny stanov 
3. Schválení výroční zprávy představenstva družstva  
4. Schválení výroční zprávy kontrolní komise 
5. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky 

za rok 2020 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku 
6. Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2020 
7. Závěr 

 
Pozvaní hosté :    
 

- Ing. Miloslava Ježková -  Interma BYTY správa s.r.o. 
- JUDr. Jana Seemanová - notářka 

 
Jablonec nad Nisou,  dne  17.5.2021 

Pavla Kmetyová, v.r.       
           předsedkyně představenstva        
         Bytového družstva Horní Proseč 
 

 
 
 Příloha: Návrh změny stanov         
     Zpráva o hospodaření družstva za rok 2020        

   
 
 

Podkladové materiály ke členské schůzi  naleznete: 
- na internetové adrese http://www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-

nisou/bd-horni-prosec/  
- na nástěnkách ve všech domech  

 
 
 
 



Vážení členové bytového družstva,     

zasíláme Vám pozvánku a podkladové materiály na členskou schůzi BD HORNÍ PROSEČ. 

Členskou schůzi svoláváme z důvodu nutnosti schválení změny stanov bytového družstva. 
V souladu s Dohodou o společném postupu a dohodou o narovnání, kterou jsme uzavřeli se 
Statutárním městem Jablonec nad Nisou, poté budeme moci nastartovat proces převodu 
spoluvlastnických podílů na jednotlivé družstevníky. 

Podmínky pro zasedání orgánu právnické osoby pokud se jich účastní na jednom místě víc 
než 10 osob jsou nyní následující:  

1. účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry 
2. účastník se při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené 

zákonem:  
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 
b.  osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem 
c. osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace druhé 

dávky uplynulo nejméně 14 dnů 
d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 

doba izolace a  neuplynulo více jak 90 dní 
 

Změna vyhrazena dle aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví ČR. 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a výše popsanými podmínkami pro 
svolání členské schůze bychom Vás rádi požádali o doručení co největšího počtu plných 
mocí níže uvedeným osobám za jednotlivé domy dle následujícího systému:    

za domy:  Široká 8, 16, 18:  
Bc. Martina Jindrová, nar. 28.10.1970, trvale bytem: Široká 4864/8, Jablonec nad Nisou                         

za domy: Široká 10, 12, 14: 
Vladislav Kobr, nar. 28.8.1980, trvale bytem: Široká 4860/10, Jablonec nad Nisou 

za domy: Široká 20, 22: 
Pavla Kmetyová, nar. 9.7.1972, trvale bytem: Šafaříkova 280/3, Liberec 

za domy: Široká  24, 26: 
Michal Novotný, nar. 28.11.1978, trvale bytem: Široká 4798/24, Jablonec nad Nisou  
 
za domy:  Široká 21, U Tenisu 17: 
Jiří Vrkoč, nar. 2.1.1968,  trvale bytem, Široká 4787/21, Jablonec nad Nisou 

za domy:  U Tenisu 4675: 
Ing. Miloslava Ježková, nar. 17.8.1968,  trvale bytem: Křížová 1613/6, Liberec 

Členská schůze může v souladu se stanovami jednat pouze o tom, co je na programu 
uvedeném v pozvánce. Plnou moc není třeba ověřovat.  

S pozdravem 

V Jablonci nad Nisou, dne 17.5.2021 

             Pavla Kmetyová, předsedkyně představenstva 



                                                                                  

 

                
 
                                                                               
 

PLNÁ MOC 
 

Já níže podepsaný/á .................................................................  datum nar. .........................., 

člen družstva a současně uživatel bytové jednotky 
 

na adrese: ulice ……………………………………….…..…. č.p. ………......... byt č. ...............,           

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

tímto zmocňuji pana/paní …………..…........…………………… datum nar. ....................….....,  

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………, 

k zastupování na členské schůzi Bytového družstva HORNÍ PROSEČ, IČ: 25411128, 
sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, svolané na 8.6.2021, a to v rozsahu programu 
uvedeném v pozvánce na tuto členskou schůzi. 

 

V .................................... dne ...................... 

 

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

                                                                                                 podpis zmocnitele  


