
 

 

 
 

 

POZVÁNKA 

na zasedání shromáždění  

Společenství pro dům Františkova č. p. 903–911, Praha 9 
 

Doba konání:  v úterý 14. 5. 2019 od 19,00 hod. 
 
Místo konání:  salonek restaurace Lusi, Bobkova 794/8, Praha 9 
 

Program jednání:  
1) Zahájení, volba předsedajícího a zapisovatele  
2) Výsledek hospodaření za uplynulá období 

a. Schválení účetní závěrky za rok 2017 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 
b. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 

3) Volba členů výboru 
4) Volba členů kontrolní komise 

5) Různé a diskuse 
6) Závěr 

 

 
Po skončení zasedání shromáždění proběhne členská schůze družstva SBD Praha – obvod č. 625 

 

Program: 

Volba delegáta a náhradníka na shromáždění delegátů SBD Praha 

Závěr 
 

Poznámky:  

1. Prosíme všechny vlastníky, aby si s sebou vzali svůj občanský průkaz.  

2. Shromáždění je usnášeníschopné pouze při účasti nadpoloviční většiny vlastníků!  
3. Prosíme Vás o zodpovědný přístup jakožto vlastníka a člena společenství při rozhodování o účasti na shromáždění, 
popřípadě udělení plné moci kterékoliv osobě, na základě přiloženého vzoru plné moci, která by Vás mohla na 

shromáždění zastoupit.  
4. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.  
Nepřítomný člen manželského páru musí zplnomocnit druhého k jednání a rozhodování, je-li jejich jednotka ve 
společném jmění manželů. 
Vyplněný formulář plné moci, který je přílohou této pozvánky, předejte, prosím, svému zmocněnci, který jej odevzdá u 

prezence.  
5. U vlastníků – právnických osob je nutné předložit též originál či ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku za 
účelem zjištění oprávnění jednat za právnickou osobu.  
6. S podklady pro jednání shromáždění se můžete seznámit na webové stránce www.frantiskova.cz anebo po 

předchozí dohodě u výboru SVJ.   

 
 

Přílohy:  
1. Vzor plné moci k zastoupení na shromáždění Společenství pro dům Františkova č.p. 903-911  

 
 
V Praze dne 31. 3. 2019 
 

 
Josef Tuhý v.r.         Ing. Jan Svoboda v.r. 



 

 

předseda výboru        místopředseda výboru 
 
 

 
 

PLNÁ MOC 

na zasedání shromáždění  

Společenství pro dům Františkova č. p. 903 - 911, Praha 9 
 

 
Já, níže podepsaný(á)……………………………………………, narozený(á) dne ……………………  
 
bytem………………………………………………….…………………………  
 

a  
 

já, níže podepsaný(á) ……………………………………………, narozený(á) dne ……………………  
 

bytem………………………………………………….……………………………  

 
zmocňuji/jeme tímto  

 
pana/paní/firmu……………………………………………………. nar. dne/IČ ……………………  

 

bytem/sídlo …………………………………………………………………………………………  
 

k zastupování při veškerém právním jednání jako vlastníka/spoluvlastníků jednotky na zasedání shromáždění 

Společenství pro dům Františkova č.p. 903 - 911, Praha 9, sídlem Františkova 909/13, Praha 9, PSČ 198 00, IČ 

289 58 012 konaném dne 14. 5. 2019.  

 

 

V Praze dne ……………………..  
 
 

…………………………………. ……………………………………  
podpis vlastníka podpis vlastníka  

 
 
 

Plnou moc v plném rozsahu přijímám v Praze dne: …………………………  

 

 
 

 
………………………………  

podpis zmocněnce 


