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PA' §yJ

paná/pání

Plná moc pro člena bytového družstva

Já. niže podepsaný/á .?,:7.í..'... íl: 1...:.'.!.!.i.........

datuíŤlnalození',r,,2' 2, 4177.1

místem trvalého pobyi , .Í}.',],,|:_y'.Y_í._.!)_.ft::'iÍ.1._!.../..|:i.{:..!:].:?,

čIen bytového druž§tva Na k|áštéínim 6, bytové družstvo, lČ 624 08 623, sídlem
Na Kláštemim 1898/6, Práha 6 _ Břevnov, PsČ 162 oo

tímto zmocňuji

-.l/.n.Í.i.í|a....l|l:( |,: i...........

,r" a r',:).,
datum nerozeni ---'--a- --: - --'

mí§tem lrvalého póbyt , ./!.?,..(tl..:|rr.t|.:|.;..Í t...ť.r.1.1::.._',.,

k účasti na členské schúzi bytového družstva Na kláštgrnim 6. bytové druž§tvo,
lc 624 08 623. sldlem Na klášlemím 189816, Práha 6 - BřéVnov, PsČ 162 oo, kierá se bude
konát v úteni 11, října 2016 od 20.00 hodin v místnosti prádélny V sutéénu domu č. p. 1898
s tímio progÉmém:

E Zahá;ení, prozence
D Voba řídícího schúze a zápisovatele
E schválení účetní ávěrky za rok 2o,15
f] schválení převodu zisku bytového druž§tva do zdroie na dlouhodobé opravy a

inveslice (íondu oprav)
- Převody do vlastnictví:

. výklád postupu převodú (P, Gogela, SMBD TěšnoV jako host),

. projednání, hlasování o íealizaci přBvodu družstva do sVJ
E Diskuze
Cf zavér

Tímto zmocnéním pověřuji zmocněncé pan€ýpa"í _!'!!!i!.:..|i':l.'::.,., a to v plném fozsahu
a zcela bez omezení, k žástoupení na členské schtlž á výkonu všech próv člena bytového
družstva. zejména k diskuzi á hlagováni Ve všech pyojednáVaných věcech, iakož i
k podépisování všéch nezbytných písemných dokum€ntů, které § členskou schúzi, j€jim
průběhem a s projednávaným progíamem jakkoliv §ouvi§í,
Vznikne-li pochybnost o tom, zda tato plná rnoc zmocňUjo vrámci členské §chůze
žmocněnce k právnímu jednání, byť Vtéto phó moci plimo n€specifikovanému. potom
prohlašuji, že je mnou i k takovému právnimu jednáni touto plnou mocí v plném rcžsahu
zmocněn.

v P,aze,.ú.. i^í, _:. 1 _:!.......... _... n4^ /',r""-,-
zmocnitel

Shora uvédené žmocnění v plném rozsahu přijímám /^t.
zmocnenec
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PRD syj

Plná moc

Ja nlze podepsanyla

datum naroženi

mlslem trva leho pobytu

člen bytoVého družstva Na klášteíním
Na Klášternlm 1898/6, Praha 6 - Břevnov,

tímto

pro člena bytového družstva
: |,,. .\s-t l. i .'\^t 

L A

, .) ,' )- ,/. . .,/-/,l ! 7/L I
, 

" 
/ i, řl/ )/./4 (

| ." ../- 
"

', .r,]

6, byloVé družstvo.
Psč 162 oo

zmocňuji

t Á))4.1)

lč 624 08 623 sidlem

i l:, ,, 
,,, ,panalpan l

datum narozenl ,l ) l ,l rt l,l

mlslem lívaleho pobylu fu. kl, /1, ^i*, b , /k lt Ir4, n I

k Učastl na ělenské schůzi bylového d.užstva Na kIášterním 6, bytové druŽstvo,
lČ 624 08 623, sidlem Na klášternim 1898/6, Píaha 6 - BřeVnoV, PsČ 162 oo, kteíá se bude
konal V úteď 11 . říJna 2016 od 20 oo hodin V mistnosti píádelny v suteíénu domu č. p 1 898
s tlmío programem:

. Zah4ení, prezence

. volba řidíciho schů2e a zapisovatele

. Schvaleni úěetní záVěrky za íok 2o15

. schVáleni převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a

lnvestice (fondu opíav)
. PřeVody do Vlastnictví:

. Výklad postupu převodú (P Gogela, SMBD TěšnoVjako hosl),

. prorednání, hlasováni o realizaci převodu družstva do sVJ
. Dlskuze
c Zavér

Tlmlo zmocnénlm povéřuJl zmocnénce pana6aai L / ' ' /)L -/1- -@n''- a to v plnem rozsahu
a zcela bez omezeni, k zastoupeni na členské schůzi a výkonu všech práv člena bytového
družslva. zejména k diskuzi a hlasováni Ve všech pro.'ednávaných věcech,, jakož i
x poaepisouani všech nezbytných písemných dokumenlů, které s ělenskou schůzi, jejim
prúoen.m a s projednáVaným programem jakkoliV souvisi.
Vznrkne_li pochylnost o tom, žda tato plná moc zmocňuje v rámci členské schůze
zmocněnce k piávnímu jednáni, byt, vtéto plné moci přimo nespecifikovanému, polom
prohIašuji. že je mnou i'k takovému právnímu jednání touto plnou moci v plném rozsahu
7mocněn /

.i 7, _,;ia: 74. J"t,*. l*/."7,-tatqv Praze

l/
/a:-"t

zmocniiel

shora uvedené zmocněni v plném rozsahu přlimám
zmocněnec



B1l e,t

Pg, sVJ

Plná moc pro člena bytového družstva

č]en bytového díužslva Na klášl8rnlm 6, bylové díužstvo, lČ 624 08 623, sidlem
Na Klá§ernim 1898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ 162 oo

tímto zmoc ň uj i
,l

l/r1'1 .1, 1.1 _.__l'!_-.a r-, , ,p8nďpani

dáum naíozeni 4/ J /s7J
mistemlrvaléhopobyl, ?:},;; €, 4: */151ft7'" 

"n" 
(

k účasii na denské schůzi bytového družstva Na klá§ernim 6, bytové družsivo.
lČ 624 o8 623, sidlem Na klá§ernim 1898/6. Praha 6 - Břevnov. PsČ 162 oo, která se bude
koná v ú(eni 11. října 2016 od 20,00 hodin V mí§tnosti prádelny v suterénu domu ě, p. 1898
s tímto programem:

. zahájení, pfezence

. Volba řídícího schůze a zapisovatele

. schválení účetníávělky za rok 2015

. schváení převodu zisku bytoveho družslva do zdoje na dlouhodobé opraw a
in\€siice (fondu oprav)

. Převody do vla§tnic,tvl:
. výklad postupu převodů (P, Gogela, sMBo Těšnov jako host),. projednání, hlasováni o realizaci př€vodu díuž§tva do sVJ

. Diskuze
C Závět l, l-

Tirnto zmocněnim pověřuji zmocněnce pan*pani ,, Y,,.[n,: |,k. ,,,..,,,. a to v plném Iozsahu
a zcela bez om€z§ni, k zastoupeni na ěenské schúž a výkonu všech práv člena bytového
družslva, zejména k di6kuá a hlasováni ve všech projedná\€ných vécech, jakož i
k podepi§ován| všec*l nezbytnýó pisemných dokumentů, ktgré 8 óenskou schůzi, jejím
průběhem a s projsdnávaným programém jakkoliv souvisi,
Vznikne-li pochybnost o lom, zda tato plná moc zmocňu,ie v ráítci é]enské schůze
zmocněnce k práVnímu jednáni, byť vtéto plnó moci přímo n$pecifikovanému, potom
prohlašuji, že je mnou i k iakovému právnímu jednání touto plnou mocí v plném ro1ishu
zmocněn, /

í--\ l'

,p-*,."!_" (t.4l/{.... 4_: k/r.,n.
zmrnilal
il ,l/

Shora uvedené zmocněni v plném rozsahu pňjímám ........y'.a::,.-...........
zmocněnec



Blř t,z

PFi> sil__l

Plná moc pro člena bytového družstva

G-ADA l,J^ \g< trr. rllt-Lr,\1
Ja. nlze pooepsany/a,,....,,,,,,.,,,,:...,,,,,,,,,,,, .,,,,..,.,

dalum narození :.U Yl :I)}.[

mistemtívaléhopobyt" li l]E,,,:l,_] ... ,.,.1-..|.i.!..i.1..,. 
!(:Z CY,' rr<At tt+

člen bytového družsiva Na klášternim 6, bytové družstvo, lČ 624 o8 623, §ídlem
Na Klášterním 1898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ 162 oo

tímto zmocňuji

..V..(. |,!../].(,! . ./_?- F.: a.A

datum nárození 42 " 49"lL
pana/paní

místem trvalého pobyt " N r... .lÁ,| (1' 11 E í': nl!' l'1 ( / ! (!.(t a ( ? 0 0 rR // h,

k účasti na členské schuzi bytového družstva Na klášlernlm 6, bytové družstvo,
lc 624 08 623, sídlem Na klášlernlm 1898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ 162 o0, Kerá se bude
konai v útený ,l1. řijna 2016 od 20.00 hodin V místnosti prádelny v suterénu domu č. p, 1898
s tímto programem:

. zahájení, prezence

. volba řídícího schťlze a zapisovatele

. schváleni účetnízávěíky za rok 20í5

. schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a
investice (fondu oprav)

. převody do vla§tnictvi;
. výklad postupu převodú (P. Gogela, SMBD Těšnovjako host),. projednání, hlasovánl o roalizaci převodu družstva do sVJ

. Di§kuze

. závěl

Timto zmocněním pověřuji zmocněnce p 

^rornr 
.V.....V..(Í.a.|!., 

" 
to , pne^ ,o."^n

a zcela béz omezení, k zastoup€n| na členské schůzi a výkonu všech práv člena bytového
družslva, zejména k diskuzi a hla§ování vé všech projednáVaných věcech, jakož i
k podepisováni všech nezbytných písemných dokumentů, kteíé s členskou schuzí, j€jlm
prúběhem a s projednávaným programem jakkoliv souvi6i.
Vznikne-li pochybnosl o tom, zda tato plná moc zmocňuje v rámci členské schúze
zmocněnce k právnímu jednáni, bť v této plné moci přímo ne§pecifikovanému, potom

'^řn^/

shoía uved€né zmocněnl v plném íozsahu přijímám . {r-=-
zmocněnec

lltt43UJt CK rl 09Cl [,7,y1 ,J Lnli
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PR, ÉD
Plná moc pro ělena bytového družstva

Alexand r.a. T hea. }lofírn a n n

27:9.1953
místem trvalého pobyiu,,.,,§aft anova.9; Praha,,í.0.,.,,.

člen bytového družstva Na klášternlm 6, bytové družstvo, lČ 624 08 623, sídlem
Na Kláštemim ,l898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ 162 oo

tímto zmocň uji

Já, nižs podepsaný/á

datum narození

panďpani

datum narození

místem trvalého pobytu ,l[: o PXAul é

k účasti na členské schůzi bytového družstva Na klášterním 6, bytové družstvo,
lČ 624 08 623, sldlem Na klášternim 1898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ 162 o0, keÉ se bude
konat v úterý 11. října 2016 od 20.00 hodin v místnosti prádelny v suterénu domu ě. p. 1898
s tímto programem:

. zahájení, prezence

. volba řidicího schúze a zapisovatele

. schválení účetnl závěrky za rok 2015

. schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodoÉ opraw a
investice (fondu oprav)

. převody do vlastnictvi|. výklad postupu převodů (P, Gogela, SMBD Těšnovjako host),, projednání, hlasovánlo realizaci převodu družstva do svJ proti prevodu do svJ.. Diskuze
C Záuér 

|l
Timto zmocněním pověřuji zmocněnce panďpani ....|.|!Y.4,,,,.,,,,,, a to v plném .ozsahu
a zcela bez omezení, k zastoupení na ělenské schůzi a výkonu všech práv člena bylového
družstva, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávaných věcech, jakož i
k podepisování všech nezbytných písemných dokumentú, které s členskou schúzí, jejím
pŇběhem a s projednávaným programem jakkoliv souvi§í,
Vznikne-li pochybnost o tom, zda iato plná moc zmocňUje v rámci členské schuze
zmocněnce k právnímu jednání, bť v této plné moci přímo nespeciíikovanému, potom

zmocnen.

u,-*,!1,4-0, 1ó

shora uvedené zmocnění v plném rozsahu pňjímám



ÉÉA Ďt \],l

bý tg
PRo BD

Plňá řnoc pro člena byrového družstva

V Praze,
1o-1c. ?ol6

aatum na,ozent ....í.,_.!,D_..'.. l 3 l+ 1
místem tívelého pobytu , Xi....|'A.§.kr,:*]1:..._c..r.....]§.:l.* 

] 6 , t t l o o
člen bytového díursiva Na klášteíním 6, bvt
1898/6, Praha 6 _ 8řevn* ori rur'*" "'* drul§tvo, lČ 624 og 623, sídl€m Na Klášterním

timto lmocňUji

**,"*._!}.19l,A._.].A..,. v ( A'r.i w
a",,. n".or"nr,,,...li.:J.:..i3

mistemtrveléhopobytu !,r....h*l:.,r,..kl:*]n..É..,..i;lS l6 , ií . t C
k účasti na č|€nské schů.i b^ového drurst

Na klášternim 1898/6, p;j;:ili]]i:,YkláŠternÍíh 6, bvtové drulstvo, lč 624 08 623, sidleín

zo.oohodinvmístn'osti,;,ň;ilfi"'",'"Tiť;-f,jjJlilllil]i:J"ii]Tilí:#"";
pie?ence 6Voíba řídhího schltze a rapisováte|e 

"**' *","i,jiiř,,"i"i 
'iř'U '"rr*'

plevodu 2i5ku bytúVého drutstva do ldroi.
rlevody oo vtasintcwí: .;;;;;;'""r, 

""' 

olouhodobé ooíavy á lnv,st{,a (fondu o'/av) d

hlalování o re3liu aci přeá ;;";#:'r:."* {P' Go8el', sMBD Tělnov jako hosr), , projednánI

,mocněnce pana/pani .. , , , ., . .. . .. 
" 

," ," Y :iskuz€ 
6 ěvěr Timto zmocŇnín povělujl

.,"".*u,* j,, 
",i*o"" ;" ;fi;'#::T;fi,"*§#X :T.."":,:,ff."l!:fill.,'projednávaných vě.ech, jě*o' ; k Dodleoisov,

."^*o" .*.,,i,"i,. o,;ffi ::ffiT*Ťťň:f#,'li.lil:i:;iil:,[T'*' .
pochybnost o tom, ada trto plná mot zmo.ň
i"anani uyt 

" 
tetoprno m;i;#;#il-f;;ffi :H§;::,ifi il[::T::fl '-H;.."píavnimu jednáni touto plnou mo.Ív plném rolsáhu zínoaněn,

"....,.....,.....,,..,.,,._. lmoCnitel

shora uvedehé lmo.něníV plMm rolsahu pňjlmáín...,,.. lmocněnec

l



Plná moc pro čIena bytového družstva

,4!a,!/.4/+

/, C,/,l.v, ,t'., /, c. í-""",..,l,.,...,..,..,,...,,:,.,
ělen bytovóho družsiva Na kláštemím 6, _bytové družstvo, lČ 624 08 623, sidlem
Na Kláštemím 1898/6, Praha 6 - Břevnov. psČ ioz oo

timto zmocňuji

b/
PRo

.)4

&D

Já, níže podepsaný/á

dalum narozenI

místgm lrvalého pobytu

panďpaní

datum narozgní

mistem trvalého pobytu

14la,| 4..
y'í l, /?6?

7,/2../9i/1..,

..Lunlq /n(Lh/

..P,.3.7,2 ....

., 1r . l//illr,.:o.. ..Q..,.. .la n p4"l
k.úěasti na ělenské schůzi bytového druž§tva Na kláštemím 6. bylové družstvo,lč 624 08 623, sldlem Na klá§erňím 1898/6, praha 6 -'Bře;;. Éšb řz óólrtera se uuae
konat v úterý 11. října 2O16 od 20.00 hodin v mistnosti páeiny v suteiánu-Ómu C. p. rOS8
s tímto programem:

. zahájení, prezence

. Volba řídícího schúze a zapisovalole

. schválení úč€tníávěrky za rok 2o15. Schválenl převodu zisku bytového družstva do zdroj€ na dlouhodoté opravy a
invesiice (fondu oprav)

. Převody do vlaslnictvi:. Výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnov jako hosl),. projednání, h|asování o realizaci přEvodu družstva do sVJ. Diskuzg

. závěí tt
Tímto. zmocněnlm pověřuji zmocněnca pa naprnl ....l/,P.!.|l....,..,,,., a to v plném rozsah!
:__.:_.l1_b"1 9T9.*|, kzastoupení na člensié schúzi a výxonu všec'h prav áena lvtovehoqrtlzswa, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávaných věcach, jakož i
!_nd,:!i"":n"1 ,i"9h. nezbytných písemných dokumenti|r, irerO s Újnsr<áu scnOit,;e;im
pIUDéhem a s projednávaným programem jakkoliv souvisí.
Vznikne-li pochybnost o tom, 

'da 
tato plná moc zmocňuje v rámci čl€nské schúze

:i?,"l,iF_l P.á""ímu. jednání,. byť vlétó phé moci přlmo nespáintovanemu, potom
pronlasuJl. že Je mnou i k takovému právnímu ,iednánl touto plnou moci v plném ro)sahu
zmocněn.

/,, to lLl6V Praze,

shoía uvedené zmocnění v plném rozsahu přiimám

zmocnitel

fup,rql, vz, )Ztlz}rD, ,,lte '?zl VLL.:) )g .(l,,7

blý



Plná moc pro člena bytového družstva

Ý/ť, /'q l,,/' l'1,'

.4 L./1l;f-,)(, r') L , tlltt
6, _bytové druž§tvo, |Č 624 08 623, sldlem
PsČ 162 oo

zmocňuji

panďpaní

datum narozeni

mí§tem trvalého pobytu

V Praze,

shora uvedsné zmocnění v plném rozsahu přijímám

,.!;tlli,l.4 i,1'11 .(!l// r lLl., ,,r! l, ,',',!?L?
{1/ 4ie L,/" .1.1L,= 1 ;')l/ )lSt(t Zb '), .')2" /ť
117l'ql Y // //L ! :! / /,.,

Bl Aq

PBo BD

Já, níže podepsaný/á

datum narození

misiem trvalého pobyiu

ělEn bytového družstva Na kláštemím
Na Klášternim 1898/6, Praha 6 - Břevnov,

tí mto

a,!i,

k,úěa§ti na člen§ké schůzi bytového druž§tva Na kláštemím 6, bytové družstvo,lč 624 08 623, sídlem Na kláštemím 1898/6, Praha 6 -'Bře;;; ĚŠb řz ÓÓl nera se luaek9!a! v úterý 11. řIjna 2016 od 20.00 hodin v ml§tnosti p,a"rny u 
"ut"iěnu 

jámu č. p. 1898
s tímto programem:

. zahájení, prezence

. Volba řídícího schúze a zapisovatele

. schváleni účetnlzávěrky za rok 2015. schválení převodu zisku bytového družstva do zdrojg na dlouhodobé opravy a
investice (íondu oprav)

. Převody do vlastnic,tvi;. výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnovjako host),. projednání, hlasování o realizaci převodu družstva do sVJ. Diskuzé

. záyěl

Timto zmocněním po]ěfuji zmocněnce p 

^nnr"n 
.._!!,.r.\n,..,...., a to v Dlném rozsahu

1^:Tll_b*__T=:"í, k žastoupenj.na čl€nské schúzi a výttonu všec'h pÉu dlena uytovéhooruzsNa, zerména k diskuzi a hlasování ve všech píojednávanýih věc€ch, lakož i
!l.:j:!,:"lŤi T"gh. nezbytných písemných aoxumentii, ii"ré 

" 
Ó;""k; scňOit, ielimpruD€hem a s projednávaným programgm jakkoliv souvisi,

Vznikne-li pochybnost o tom, ioa tato ptná moc zmocňuje v rámci členské schúze
:i??]il9",l Právnímu. 

j:9nánl,. byť v tétó phé moci přímo nespeiintovanemu, potom
ffonlasujl, že je mnou i k iakovému právnímu jednání touto plnou mocí v plném ro'zsahuzmocnén

/ -,y'l/n ,7] ,L{ /
.., .., .., .,, ... ... ,,. ,.. ,..:Ť

zmocniiel,k
zmocněnec

l,; },/dL.í[ bť 8E

-i * i-,' ,-1'1,,, t,'., l,t,,' l, ! ,>^:; ,, ,, t, ).lt, t,-t,, ; ,:,, ť, l



Plná moc pro člena bytového družstva

lua Tarp§
Jď f, ,/73ď)

?:€ (1. (g,171el2b {
člen bytového družstva Na kláštemim 6, _bytové družstvo, lČ 624 08 623, sldlem
Na Klášterním 1898/6, Praha 6 - Břevnov. PsČ i62 oo

tímto zmocňuji

hqr 2 luu HOB1ytlol/ou
", d", " "" ",........--.

..{ €.11:..../_"ke

|-Q Na a 7 (7{/,,/á,/. ťr4/.( _..,4q4 a,l
k.účasti na členské schtui bytového družstva Na klá§emlm 6, bytové družstvo,lc 624 08 623, sídlem Na kláštemím 1898/6, Praha 6 - Bře""ir", pšc ňz óól l(t"a 

"" 
ouo"

konď v úterý 11 . řIjna 2016 od 20.00 hodin v místnosti práaerny v suteénu áámu č. p. 1898
s timto pr€ramem:

. zahájení, píezence

. Volba řídícího schúze a zapisovatele

. schválení účetní závěrky za rok 2o15. schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opíavy a
investice (fondu oprav)

. Převody do ťastnictvl:. Výklad postupu převodú (P. Gogela, SMBD Těšnov jako host),. projednání, hlasovánío rsalizaci převodu druž§tva do sVJ. Diskuze

. Závěr

Já, níže podepsaný/á

datum narození

místem trvalého pobytu /7ďru," """"",/",

panďpaní

dalwn narozeni

místsm trvalého pobytu

zmocněn.

V Praze, ./a../a ta/r

Tímto zmocněním pověfuji zmocněncE p 

^n*p*, 
.':...{. l:r:ě.1/,,1Í i-L io u prne* ,o.""t u

:_z.:_eLa_b€1 9m9zení. kzasloupeni na člensié schůzi a výkonu všecir práv Úena bylovéhooruzswa, zejména k diskuzi a hlasovánl ve všech projednávaných věcech, jakož i
!pj:!,::]ál| všech. nezbytných písemných dokumentú, irere s e]ensróu sctrCrz-i, Jelimprubéhem a s píojednávaným progíamem jakkoliv souvisí.
Vznikne-li pochYinost o tom, zda tato plná moc zmocňuje v rámci ělenskě schůze
:lo.?l,i!:€= !( Píávnímu. 

j€dnání,_ byť v rétó plné moci přímď nespecifikovánému, potom
!!|l11!,, z" ,|e mnou i k takovému píávnimu jednání touto plnou mocí v plném ro)sahu

y'€z.oo

shora Uvedené zmocnění v plném rozsahu pňjímám



Já, níže podepsaný/á

datum narození

místem trvalého pobytu

člen bytového družstva Na kláštemím
Na K|áštemlm 1898/6, Praha 6 - Bfuvnov,

timto

Plná moc pro ělena bytového družstva

lv4ue klgi^,e:zo u4 /

./, |o, 44lo

h+ae i1....tua C'lu., e--, 
1 i 4rs"//ét

6, _bytové družstvo, lČ 624 08 623, sldlem
Psč 162 0o

zmocňuji

Lg ls;1-.-|lr 3pana/pani

datum narozenI

mlstem trvalého pobytu

)r ru
/,?, 1"íó6

?2.a4* 5, nc
" "" """ " ".,|,,....,. Lul,fuz-,fi /e4"/.[

l!úi::t|_11^čl9Tké .schůz_j bytového družstva Na klá§ernlm 6, bytové družstvo,lc 624 08 623, sidlem Na kláštemím í 898/6, Píaha 6 - Bř9vnov, PSÓ í62 ob. Kerá se budé
konat v úteíý 11. října 2016 od 20.00 hodin v místnosti paOerny u 

"uteř* 
Jirmu č. p. ,1898

§ tímto píogramem:

. zahájení, prezEnce

. Volba ňdícího schůze a zapisovatele

. schváleni účBtní ávěrky za rok 2o15. Schváleni převodu zisku bytového druž§tva do zdroje na dlouhodobé opťavy a
investice (fondu oprav)

. Převody do vlastnic,tví:. vý,ldad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnov.iako host),. proj€dnání, hlasování o íealizaci převodu družsiva do sVJ. Diskuze. závěí

Tímto.zmocněním pověřUji zmocněnce panďpani ..,.......,..,..,..,,..,.., a lo v plném rozsahu
a_zcela bez omezení, k zastoup€nl na členské schúá a Výkonu všec'h pÁv Úena oytovenooruzstva, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávanýih věcech, jakož i
k]9odepisování všech_ nezbyiných pisemných dokumentů, Íaere s eiénstou sctrtrŽi, pltm
pruběhem a s projednávaným pr€ramem jakkoliv souvisl.
Vznikne-li pochybnost o tom, zda tato plná moc zmocňujg v rámci členské schuze
1lo_T,ělŤ. k Právnlmu. jednánl,_ byť v tétó phé moci přímo nespácifikovanému, paom
pronlasujl, 2e je mnou i k takovému právnímu iednání iouto plnou moci v plném rozsahu
zmoměn

V Praze, lx /0, Zlt

shora uvedené zmocnění v plném rozsahu pňjímám
ěnec



Plná moc pro ělena bytového družstva

/rrrrz 2,,
/í6 /7zr

člen bytového družstva Na kláštemím
Na Kláštemím 1898/6, Praha 6 - Břevnov,

tímto

Já, níže podepsaný/á

dalum narození

mí§tem trvalého pobytu

panďpaní

datum naroaení

místem trvalého pobytu

6, _bytové družstvo, lČ 624 os 623, sídlem
Psč 162 oo

zmocňuji

J4/z/ /"pna
í0 a( 1zd
(l Vz1l/z,4lz1? /r/rz Z/z" ,Zaz7Z./ {

|Ji:"]l^q^ěl1":ké . 
schlJii bytového družstva Na klá§erním 6, bvtové druž§tvo,

lc 624 08 623, sídlem Na kláštemím .1898/6, Praha 6 - Břevnov, PsČ tóz o'o. která se oude
konat v úterý 11. října 20í6 od 2o.oo hodin v místnosti prádetny'v suterénu áómu e. p. lase
s tímto programem:

. zahájení, prezence

. Volba řldícího schůze a zapisovatele

. schváleni účetní závěrky za íok 2015. schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opíavy a
investice (íondu oprav}

. převody do vlastnictvl:. výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Téšnov jako hosi),. proiednání, hlasování o realizaci převodu družstva do sVJ. Diskužé

. záÝěl

Timto zmocněním pověfuji zmocněnce panďpani ..,,..,........,,.,...,..., a to v plném rozsahu
a zcela bez omezení. k zastoupení na členské §chůzi a v,ýkon(, věet'h Fnáv;!ena byt.véhodružstva, zejména k diskuzi a hlasování ve všech projednávanýá věcech, jakož i
k podepisováni všech, nezbytných písemných dokumentú, Í<teré s áenskou scnriii, jelim
prubéhem a s projednávaným programem jakkoliv souvisl.
Vznikneli pochybnost o tom, zda tato plná moc zmocňuje v rámci členské schůze
zmocněnce_ k právnímu. jednání, byť v této plné moci pňmo' nesp€ciíikovanému, potom
pronhsull, že je mnou i k takovému právnímu ,iednání touto plnou moci v plném rozsahu
zmocněn.

v Píaze, 41a z4?,

shora uvedené zmocněnl v plném íozsahu pňjímám


