
PLNÁ MOC pro Bytové družstvo BÍLÝ DŮM 
Já 

stávající člen družstva s právem užívání bytu č. ..... 

 

Příjmení .............., Jméno ... .........., nar. ....... ...... 

za mou osobu k veškerým jednáním a rozhodnutím na členské schůzi družstva 

zmocňuji 

 

Příjmení .............., Jméno ... .........., nar. ....... ...... 

adresa bydliště vč. PSČ 

 ........................................................................... 

  

vztah ke zmocniteli ............................................. 

(dále jen zmocněnec) 

        Zmocnění v celém rozsahu  

        přijímám 

 

V Ostravě, dne ... .... .2020  V Ostravě, dne ... .... .2020 

 

 

 

_______________________    ________________________ 

  podpis zmocnitele      podpis zmocněnce 

Poznámka: Zák. 90/2012, Pododdíl 2, §635 odst. (2) = Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro 

zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských 

schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro 
jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. 
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