
Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo 

IČO: 06169627, sídlo: Husova 325/4, 293 01  Mladá Boleslav 

zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8561 

 

 
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 

 

Vážení členové družstva, 

zveme Vás tímto na členskou schůzi Bytového družstva seniorů Mladá Boleslav I, družstva,  

která se bude konat dne 19. května 2022 od 17:00 ve velkém sále domu kultury 

v Mladé Boleslavi (na adrese Dukelská 1093, Mladá Boleslav). 

Program členské schůze: 

1. Volba zapisovatele a osob pověřených sčítáním hlasů 

2. Projednání a rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za účetní období 

2020/2021 (od 1. dubna 2019 do 31. prosince 2021) a návrhu na vypořádání 

hospodářského výsledku za účetní období 2020/2021 

3. Projednání a rozhodnutí o schválení prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na 

vlastnické právo k jednotkám podle § 1166 občanského zákoníku 

4. Informace představenstva o realizaci projektu seniorského bydlení Mladá Boleslav a 

dosavadní činnosti družstva 

Organizační pokyny: 

Prezence účastníků bude probíhat od 16:20. Pro Váš pohodlnější průběh prezence 

doporučujeme, abyste se dostavili dostatečně včas, a vyhnuli se tak frontě, která se může 

vytvořit těsně před zahájením členské schůze (17:00). (Na místě budou připraveny vytištěné 

podklady, které si v době do zahájení členské schůze můžete v komfortu prostudovat.)  

Členské schůze jsou oprávněni účastnit se členové družstva, a to osobně nebo 

v zastoupení na základě písemné plné moci podepsané členem družstva, z níž vyplývá 

rozsah zástupcova oprávnění. 

Členové družstva při prezenci předloží doklad totožnosti. Účastní-li se členské schůze 

zástupce člena družstva, je povinen odevzdat nejpozději při prezenci před zahájením 

členské schůze plnou moc. 

Máte-li zájem o udělení plné moci zástupci, kontaktujte prosím družstvo prostřednictvím 

Hany Vlčkové (na tel. 739 730 320 nebo e-mailové adrese vlckova@resortstepanka.cz) – za 

účelem předejití případných administrativních pochybení Vám rádi zašleme formulář plné 

moci. 
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Členové družstva se mohou s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské 

schůze seznámit v sídle družstva každý všední den v době od 13:00 do 15:00 nebo po 

dohodě v jiném termínu.  

Těšíme se na shledanou. 

 

4. května 2022 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Mach 

předseda představenstva 

Ing. František Vladař 

místopředseda představenstva 

 


