
 
 

P O Z V Á N K A  
 

na schůzi shromáždění vlastníků 
Společenství vlastníků Boženy Němcové 524 Liberec 

se sídlem Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 524/11, PSČ 46001 
IČO 093 47 038 

zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
spisová značka S 7594 

 
 
 
Datum konání: 20. 10. 2021 v 17:30 hod. 
 
Místo konání: plocha garáží – 1. NP, Boženy Němcové 524/11, Liberec 
 
Pozvaní hosté:  zástupci správce Interma BYTY správa s.r.o 
   
                         
 
Program: 
 

1. Zahájení, prezence 
2. Schválení předsedajícího shromáždění a zapisovatele 
3. Zpráva výboru  
4. Schválení účetní závěrky a výsledků hospodaření za rok 2020 
5. Schválení rozpočtu společenství na rok 2021 
6. Provozní záležitosti 
7. Diskuze, závěr 

 
 
V Liberci, dne 30. 09. 2021 
 
 
                                                                                                                                                                    
                                                                             Zdenek Jonák, v. r. 
          předseda výboru 

 
 
 

 
 
 
 
Přílohy: průvodní dopis + plná moc 
 
Podkladové materiály ke shromáždění vlastníků naleznete také na internetové adrese : 
https://www.interma-byty.cz/uzivatele/liberec/sv-b-nemcove-524/ 
 
 
 



 
Vážená paní - Vážený pane,  
 
Zasílám Vám pozvánku na shromáždění Společenství vlastníků domu Boženy Němcové 524 
Liberec, které se bude konat dne 20.10.2021.                                                            
 
Podmínky pro zasedání orgánu právnické osoby pokud se jich účastní na jednom místě víc než 
10 osob jsou následující:  
Účastník se při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že:  

a) podstoupil/a nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2 nebo nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 
výsledkem negativní nebo 

b)  prodělal/a onemocnění Covid 19 v posledních 180 dnech nebo 
c)  Byl/a očkován/a a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo 14 dní nebo byl 

vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo 
nejméně 14 dnů nebo 

d) splňuje jinou z podmínek dle bodu 16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 
j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN ze dne 26. 8. 2021 

Změna vyhrazena dle aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
Pro případ, že se nemůžete nebo nechcete shromáždění zúčastnit osobně, navrhujeme Vám 
následující možnost. Vyplněním přiloženého formuláře plné moci můžete na shromáždění 
společenství vlastníků delegovat svého zástupce – libovolnou svéprávnou osobu, které 
důvěřujete. Plnou moc není nutno úředně ověřovat, pouze ji předložit při prezentaci. Ze 
zastupování není třeba mít obavy, neboť shromáždění společenství vlastníků může v souladu se 
stanovami a platnými právními předpisy jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v 
pozvánce. 
 
Závěrem ještě upozorňuji, že spoluvlastníci jednotky (manželé, druh, družka, sourozenci apod.) 
musí (na základě § 1185, odst. 2 zákona č. 89/20012 Sb., občanského zákoníku) zvolit tzv. 
společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu, 
tzn. vůči SV. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů.  
 
S pozdravem, 
 
V Liberci, dne 30.09.2021                                                                                                                                                      
        Zdenek Jonák, v. r. 
                   předseda výboru 
 
---------------------------------------------------------        ----------------------------------------------------------- 
 
                                                                PLNÁ MOC                                                
 
Já níže podepsaný/á : ................................................………... , Dat. nar. : .....................…... , 
 
trvale bytem : ..............................……................................................................................….. , 
 
tímto zmocňuji pana/paní ……………..……………..…………..., Dat. nar. : …..………………,  
 
trvale bytem : …………………..……………………………………………………………………..,  
 
aby mne dne 20.10.2021 zastupoval/a na shromáždění Společenství vlastníků Boženy Němcové 
524 Liberec, sídlem Liberec V - Kristiánov, Boženy Němcové 524/11, PSČ 46001: a to v rozsahu 
programu uvedeném v pozvánce na toto shromáždění. 
 
 
V ......................................, dne ..……….......,                                   ...............................................  

                                                                                                                 podpis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


