
Vážení družstevníci, 

rok se s rokem sešel a stále jsme díky covidu omezování ve shromažďování.  Přesto je nutné
svolat členskou schůzi, na které potřebujeme schválit účetní závěrku za rok 2020 a znovu zvolit
představenstvo, kterému letos skončilo pětileté funkční období.

Představenstvo navrhuje podobný způsob provedení schůze, jako v minulém roce:
1. Seznámíme Vás písemně s veškerými informacemi.
2. Pokud se nebudete chtít  schůze osobně účastnit, pak Vás naléhavě  žádáme o plnou moc k
zastupování na členské schůzi.
3. Představenstvo bude ve všech bodech hlasovat kladně.
4. Vaší účast uvítáme – je však nutné dodržet aktuální protiepidemická opatření.
5. Sejdeme se venku na louce mezi domy u petangového hřiště.
6. V případě deštivého počasí přijďte s deštníkem, pokud nám bude počasí přát a budete mít chuť
na neformální popovídání u ohýnku po schůzi, vezměte s sebou polínko na přiložení do ohně,
buřta a klacek na opékání.

Pro  schválení  všech  uvedených  návrhů  je  potřeba  51  hlasů.  Pokud  souhlasíte  se  všemi
návrhy, se kterými Vás seznamujeme v přiložené Informaci před schůzí,  nežádáme přímo Vaši
účast,  ale  prosíme Vás o Vámi podepsanou plnou moc,  kterou vhoďte  do  schránky BDLK
nejdéle do 28.06.2021, či ji s dostatečným předstihem zašlete písemně na adresu BDLK.  Plnou
moc není nutno notářsky ověřovat.  Zastupováním na základě  plné  moci  můžete pověřit  členy
představenstva (Jana Erbenová, Na Výšině 1531, Vrchlabí, dat. nar. : 7.3.1966; Silvie Andělová,
na Výšině  1533, Vrchlabí, dat. nar. :  11.03.1975, Aleš Krampol, Na Výšině  1532, Vrchlabí, dat.
nar.  :18.07.1975) nebo libovolnou jinou osobu, která se schůze zúčastní a Vaši plnou moc na
schůzi předloží. Ze zastupování není třeba mít obavy, neboť členská schůze může v souladu se
stanovami jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce.

Za představenstvo BDLK
Ing. Silvie Andělová

---------------------------------------------------------        ---------------------------------------------------------------

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný/ná: ……..…………………………...……… dat. nar.: ………….……………..……,
 
trvale bytem: …………………………………………………………………………………………...…….,

tímto zmocňuji pana/paní: ……………………………………… dat. nar.:  ……………………………..,

trvale bytem: ………………………..……………………………….………………………………………..,
aby  mne  dne  29.06.2021  zastupoval/a  na  členské  schůzi  Bytového  družstva  LIŠČÍ  KOPEC,
IČO: 25451413, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 a to v rozsahu programu uvedeném
v pozvánce na tuto schůzi.

V…………………………………………  dne ……………………….

podpis…………………………………………….


