
POZVÁNKA 
 

na členskou schůzi družstva 

SBD Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“,  

se sídlem Kroměříž, Talichova 3272/33, PSČ 767 01, 

IČ 26265940, 

 

která bude zahájena dne 15. prosince 2022 v 17.00 hodin 

ve školní jídelně Slovan, Zeyerova ul. v Kroměříži. 
 

S Programem: 

1) Zahájení členské schůze. 
2) Volba předsedajícího. 
3) Volba skrutátora a ověřovatele zápisu. 
4) Schválení programu členské schůze 
5) Schválení účetní závěrky za r.2021. 
6) Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu 

dni vstupu do likvidace. 

7) Schválení konečné účetní závěrky (za likvidační období). 
8) Schválení konečné zprávy likvidátora o průběhu likvidace. 
9) Schválení návrhu na použití likvidačního zůstatku. 
10) Závěr členské schůze.  

 

Veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze jsou 

k dispozici k nahlédnutí na adrese Michal Koranda, Talichova 3271, 

Kroměříž. 

 

V Kroměříži dne 29. listopadu 2022  

 

předseda představenstva: Michal Koranda 

 

Z důvodu rozdělení likvidačního zůstatku, napište prosím 

pečlivě číslo svého bankovního účtu. 

 

Jméno člena SBD Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“ (hůlkovým písmem): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Číslo bank.účtu: ……………………………………………………………………………………… /…………………… 

 

Telefon: +420 ………………………………………………………………… 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………… 

Podpis: …………………………………… 



 

 

PLNÁ MOC 

 

 

Pan(í) ........................................, jako člen družstva SBD 

Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“, IČ 26265940, se sídlem Kroměříž, 

Talichova 3272/33, PSČ 767 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl Dr. vložka č. 3424 

 

Zplnomocňuji 

 

 

1) pana(í) ........................................, k zastupování na 
členské schůzi družstva SBD Rybníčky II – družstvo, „v likvidaci“, 

IČ 26265940, která se bude konat 15. prosince 2022 ve školní jídelně 

Slovan na Zeyerově ulici v Kroměříži od 17.00 hodin. 

 

Zmocněnec je oprávněn mě zastupovat v plném rozsahu práv  

a povinností, hlasovat ve všech bodech programu. 

Zmocněnec je za zmocnitele oprávněn přijímat veškeré písemnosti, podávat 

návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, 

podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat 

nároky, plnění nároků přijímat a plnění potvrzovat, a to vše i tehdy, když 

je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. 

 

 

Zastoupený a zmocněnec prohlašují, že jejich zájmy nejsou v rozporu.  

 

 

 

 

v .............     dne  ............. 

 

 

 

 

      Zastoupený: ..................... 

 

 

 

 

Plnou moc v plném rozsahu přijímám: 

 

 

 

 

      Zmocněnec:  ..................... 

 

 


