
POZVÁNKA 
na náhradní členskou schůzi Bytového družstva LB Tyršova 

IČ: 25407406, se sídlem Tyršova 510/9, 460 01 Liberec 5 
 

Datum konání: 23 června 2021 od 17.30 hodin 
Místo konání:  Přednáškový sál Lékařské knihovny Krajské nemocnice Liberec 

(budova patologie), Husova 357/10, Liberec 1 
  

Program: 
 

1. Zahájení, prezence, kontrola usnášeníschopnosti. 
2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, volební a 

mandátové komise. 
3. Volby do představenstva a kontrolní komise družstva. 
4. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období. 
5. Předložení zprávy o hospodaření za rok 2020 včetně vyhodnocení plánu oprav za rok 

2020, plánu oprav na rok 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. 
6. Zpráva kontrolní komise o kontrolní činnosti za uplynulé období a o přezkoumání 

výsledků hospodaření za rok 2020. 
7. Schválení zprávy o hospodaření a schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 

2020. 
8. Návrh na rozdělení odměn statutárním orgánům družstva. 
9. Schválení rozdělení odměn statutárním orgánům družstva. 
10. Rekonstrukce chodníkových ploch ulice Tyršova. 
11. Rekonstrukce plynové kotelny. 
12. Různé. 
13. Závěr. 

 
 
 
V Liberci, dne 9. 6. 2021 
 

Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D. 
předseda představenstva 
 
 

 
Další informace: 
- prezence (zapisování do listiny přítomných) členů družstva bude zahájena v 17.00 hodin  
v den a na místě konání členské schůze. 
- přítomnost na schůzi je podmíněna splněním aktuálně platných epidemiologických opatření; 
v současnosti respirátor, odstup min. 2,0m a buď: 1) test na covid-19 a čestné prohlášení, že 
od testu neuběhlo více než 72 hodin; 2) aplikována první dávka očkovací látky, kdy v případě 
dvoudávkového schématu očkování uběhlo 22 dní od aplikace, doloženo čestným 
prohlášením; 3) aplikovaná první dávka očkovací látky, kdy v případě jednodávkového 
schématu očkování uběhlo 14 dní od aplikace od aplikace očkovací látky; 4) aplikována druhá  
dávka očkovací látky, kdy v případě dvoudávkového schématu očkování uběhlo 14 dní od 
aplikace, doloženo čestným prohlášením; 5) prodělaná nemoc (covid-19) do 180 dní od 
prodělání, doloženo čestným prohlášením. 
 
 
 
 
 



 
 

PLNÁ MOC 
 
Já, níže podepsaný/á…………………………………,R.Č:…………………………………., 
 
Trvale bytem:………………………………………………………………………………..…, 
 
tímto zmocňuji pana/í………………………………….R.Č:………………………………….., 
 
trvale bytem:…………………………………………………………………………………, 
aby mne dne 23. června 2021 zastupoval/a na náhradní členské schůzi Bytového družstva LB 
Tyršova, IČO 25407406, se sídlem Tyršova 510/9, 460 01 Liberec 5, a to v rozsahu programu 
uvedeném v pozvánce na tuto schůzi. 
 
V …………………..dne………………….   ……………………………….. 
         Podpis   


