
P o z v á n k a 
 

na členskou schůzi Bytového družstva UNION, IČ: 254 33 962 
se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 
 

Datum konání: 24. 2. 2022 v 16.00 hodin 
 
Místo konání: Zasedací místnost nad bývalým informačním centrem  
                       Městského úřadu v Lanškrouně 
 
 
Program : 

 
1. Zahájení, prezence 
2. Schválení koupě stavebních pozemků (zastavěná plocha pod domy) od města 

Lanškroun dle cenové mapy za 600 Kč/ m2: 
 st.p.č. 3649  300 m2 – dům čp. 1008 Zborovská, 
 st.p.č. 3650 300 m2 –  dům čp. 1009  Nerudova, 
 st.p.č. 3769 238 m2 – dům čp. 545 Kežmarská, 
 st.p.č. 3770 246 m2 – dům čp. 546  Kežmarská, 
 st.p.č. 3771 242 m2 – dům čp. 547 Kežmarská, 
 st.p.č. 3740 240 m2 – dům čp. 548 Kežmarská, 
 st.p.č. 3741 240 m2 – dům čp. 549 Kežmarská. 

3. Schválení mimořádné odměny členům představenstva 
4. Diskuze, závěr 
 
 

Pozvaní hosté : 
     -  zástupci správce Interma BYTY správa s.r.o 
     - domovníci 
 
V Lanškrouně, dne 24.1.2022 
 
 
 
                   Mgr. Zdenka Vernerová, v.r. 
          předseda představenstva 
 
 
 

        
 
 Podkladové materiály ke schůzi naleznete na internetové adrese:   
www.interma-byty.cz/uzivatele/lanskroun/bd-union   a u předsedkyně družstva. 
 
 

 



Vážená paní - Vážený pane,       
                                                                       
zasílám Vám pozvánku na mimořádnou členskou schůzi Bytového družstva UNION dne 
24.2.2022.  
 
Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu 
se stanovami následující možnost. Vyplněním následující plné moci můžete mne, nebo 
kohokoliv z představenstva a kontrolní komise zmocnit k tomu, abychom Vás na členské 
schůzi zastupovali. Plnou moc k zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné 
osobě, které důvěřujete.  
 
Plnou moc není nutno notářsky ověřovat. 
 
Pokud budete plnou moc vystavovat na mojí osobu, žádám Vás, abyste jí doručil/a či zaslal/a 
mně osobně na adresu: Nerudova 1009, Lanškroun, tak, abych jí měla k dispozici nejpozději 
dne  23.2.2022.   
 
V případě, že Vás 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 jednat pouze o tom, co je na programu uvedeném v pozvánce. 
 
 
S pozdravem 

 
       Mgr. Zdenka Vernerová, v.r. 

     předsedkyně družstva 
 
V Lanškrouně, dne 24.1.2022 

 

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

 

                                                                PLNÁ MOC                                                
 
Já níže podepsaný/á: ................................................................  datum nar.: .........................., 
 
trvale bytem: ...................................…….......................................…........................................., 
 
člen družstva a současně uživatel bytové jednotky: 
 
na adrese - ulice: ………………………………………..….. č.p: ………………...........,    
 
tímto zmocňuji pana/paní: …………..…........………………………datum nar: ...................…....,  
 
trvale bytem: ...…………………………………………………………………………………………, 
 
aby mne dne 24.2.2022 zastupoval/a na členské schůzi Bytového družstva UNION,                    
IČO: 254 33 962, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, 
uvedeném v pozvánce na tuto schůzi. 
 
 
 
 
V ..................................., dne ..…..............                       ...............................................  
                                                                                                              Podpis 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


