
POZVÁNKA 

Dovoluji   si  Vás   pozvat  na  shromáždění  vlastníků  bytů  v objektu 
NA  VÝŠINÁCH  č.p.  437 - 442, které  se   koná    

dne  21.listopadu  2017  (úterý)  od 17.00 hod. 
v prostorách  Střední  školy  gastronomie  a  služeb, pavilon „A“ 
v přízemí (bývalá ZŠ Králův Háj). 

Program jednání 
1/ Zahájení a schválení programu jednání 
2/ Zpráva o činnosti výboru společenství vlastníků za XI-XII/2016 a I-X/2017 
3/ Zpráva o hospodaření za rok 2016 a I-X/2017, schválení účetní závěrky 
4/ Schválení rozpočtu na rok 2018 a schválení plánu oprav na rok 2018 
5/ Schválení výše záloh na služby 
6/ Různé, diskuze 
 
Svojí účastí na jednání můžete ovlivnit způsob hospodaření s Vaším majetkem. Účast 
na shromáždění je proto ve Vašem zájmu. 
Délku rokování předpokládám max. 2 hod. 
V případě, že se shromáždění vlastníků nemůžete zúčastnit, je možno předat plnou 
moc vlastníkovi, který se shromáždění zúčastní. 

Jiří Schejbal 
       předseda výboru SVJ 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLNÁ MOC 
 

Já, níže podepsaný/á, 
jméno  a  příjmení: ……………………………………………………… nar. …………………………… 
 
adresa:……………………………………………………………………………………………………………… 

 
zmocňuji 

 
pana/paní:…………………………………………………………………… nar. …………………………… 
 
bytem ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
aby mě jako vlastníka/spoluvlastníka bytové jednotky č. ……………………………………… 
a spoluvlastníka společných částí domu, zastupoval/a se všemi právy, které se 
k tomuto vlastnictví vážou, na shromáždění vlastníků Společenství vlastníků jednotek 
domu Na Výšinách 437-442, konaném dne 21.11.2017 od 17.00 hodin v prostorách 
Střední školy gastronomie a služeb v Liberci 5. 
 
 
V Liberci dne ………………… vlastník: …………………………………………………………………… 
                      (doplnit datum při podpisu)           (doplnit hůlkovým písmem jméno vlastníka)       (podpis vlastníka) 

 
 
 
 
Dne: ………………………………        zmocnění přijímám: …………………………………………………… 
            (doplnit datum)                                                                                     (podpis zmocněnce) 
 
Pozor, pokud pověřují plnou mocí k zastupování na shromáždění třetí osobu manželé, kteří mají bytovou jednotku ve 
společném jmění manželů, musí být plná moc pro třetí osobu podepsána oběma manželi. Od 1. 1. 2014 platí, že 
pokud mají manželé bytovou jednotku ve společném jmění manželů, musí jeden z manželů pověřit plnou mocí 
druhého manžela k zastupování na shromáždění. Jinak nebude moci přítomný manžel hlasovat. 


