Privatizace bytového fondu z majetku společnosti BYTservis-služby, spol. s r.o.

vzorový dokument pro dům č.p. 602 – 605

PLNÁ MOC
Já, níže podepsaný/á _______________________________________________ , narozen/a ___________________,
bytem na adrese _______________________________________________________________________________,
(dále jen „zmocnitel“), tímto uděluji
PLNOU MOC
_______________________________________________, nar.________________, bytem____________________
(titul, jméno a příjmení zmocněnce)
_________________________________________________, (dále jen „zmocněnec“),
k zastupování ve všech záležitostech a jednáních ve vztahu k bytovému družstvu, které bude založeno na ustavující
schůzi konané dne 2. 9. 2013 v Karviné a vznikne mj. za účelem nabytí vlastnického práva k domu č.p. 602
postaveném pozemku 497/54, č.p. 603 postaveném na pozemku 497/55, č.p. 604 postaveném na pozemku
497/56 a č.p. 605 postaveném na pozemku 497/57 (dále jen „dům“), včetně těchto pozemků a případně dalších
pozemků tvořících s domem jeden funkční celek, vše v katastrálním území Ráj, jejichž vlastníkem je společnost
BYTservis-služby, spol. s r.o., se sídlem Karviná – Ráj, Prameny 603/24, PSČ 734 01, IČ: 476 70 860, přičemž v domě
je umístěn byt, jehož nájemcem je zmocnitel. Zmocnitel tímto potvrzuje svůj nepodmíněný a bezvýhradný zájem
o členství v družstvu, které se má stát nabyvatelem výše uvedených nemovitostí za podmínek stanovených
„Zásadami prodeje bytů, domů a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního
města Karviné“ ze dne 1. 7. 2008, ve znění změn schválených dne 30. 4. 2013. V rámci shora vymezeného rozsahu
zmocnění je zmocněnec oprávněn činit zejména následující úkony jménem zmocnitele:


podání písemné přihlášky do družstva;



zaplacení základního členského vkladu a zápisného;



zastupování zmocnitele na ustavující schůzi družstva (dále jen „schůze“) a činění veškerých úkonů
souvisejících s účastí na této schůzi, včetně hlasování na schůzi;



a činění veškerých ostatních úkonů, jež budou příslušet zmocniteli jakožto členu družstva, podle
platných stanov družstva a příslušných právních předpisů.

Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci udělit další plnou moc jiné osobě, aby místo zmocněnce
jednala za zmocnitele.

V Karviné dne ____________2013

…………………..……………………………………….
(Úředně ověřený podpis zmocnitele)
Přijímám zmocnění v celém rozsahu:
…………..…………………………………………….……..….
(Podpis zmocněnce)

