
POZVÁNKA 

na členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, 

se sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

 

Datum konání: 6. 4. 2022 v 18:30 hod. 

Místo konání: zasedací místnost Správy bytového fondu Interma BYTY správa s.r.o. 

Adresa: U Sila 1201, 463 11 Liberec 30 

Pozvaní hosté: zástupci správce – Interma BYTY správa s.r.o. 
         -  JUDr. Jana Seemanová - notářka 
         - Ing. Radim Šlapák 

  

  

Program 

1. Zahájení, prezence 

2. Rozhodnutí o zrušení bytového družstva s likvidací 

3. Schválení likvidátora bytového družstva 

4. Závěr 

V Liberci, 18. 3. 2022 

Ing. Naděžda Vacková, v.r. 
předsedkyně družstva  

 

Přílohy: Průvodní dopis + Plná moc  
   
 

 

 

 

Podkladové materiály ke schůzi naleznete také na internetové adrese www.interma-

byty.cz/uzivatele/liberec/bd-alfa  a u předsedkyně družstva.                   

 

 



Vážená paní - Vážený pane,                                                                             

svolávám členskou schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, která se bude konat dne 6.4.2022. 
 
Pro případ, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, navrhuji Vám v souladu se 
stanovami následující možnost. Vyplněním plné moci mne, nebo místopředsedu družstva Mgr. Jiřího 
Machačného můžete zmocnit k tomu, abychom Vás na členské schůzi zastupovali. Plnou moc k 
zastupování můžete též vystavit kterékoliv jiné svéprávné osobě, které důvěřujete. Nikdo nesmí být 
na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.  
 
Plnou moc doručte, či zašlete mně osobně, nebo do kanceláře Správy bytů Interma BYTY správa s.r.o. 
- U Sila 1201, Liberec 30 a to tak, abych jí měla k dispozici nejpozději dne 5.4.2022. Nikdo nesmí být 
na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva. Plnou moc není 
nutno notářsky ověřovat.  
 
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. Závěrem Vás prosím, abyste se na členskou 
schůzi dostavil/a pokud možno bez rodinných příslušníků a to z důvodu omezené kapacity míst 
v jednací místnosti. 
 
S pozdravem 
 
 

 
                             Ing. Naděžda Vacková, v.r. 
                            předsedkyně družstva 
V Liberci, dne 18.3.2022 
 
 
-----------------------------------------------------------     �    ------------------------------------------------------------- 
 

PLNÁ MOC 
 
Já níže podepsaný/á: ..................................................................……... , Dat. nar.: ..........................., 
 
trvale bytem: ...................................…….....................................….................................................. , 
 
tímto zmocňuji pana/paní: ………………………………..……..……………….…..……., Dat. nar.: ………………………..…,  
 
trvale bytem: ……………………………………………………..……………………………………………………………………….…….,  
 
aby mne dne 6.4.2022 zastupoval na členské schůzi Bytového družstva ZÚ ALFA, IČO: 25401190, 
sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1, a to v rozsahu programu, uvedeném v pozvánce na 
tuto členskou schůzi. 
 
 
V ......................................., dne ..………..............                       ...............................................  
                                                                                                                              podpis 
 


