Bytové družstvo Chabařovická 1327 - 1333,
zapsané v obch. rejstříku vedeném MS v Praze odd. Dr., vložce 4346,
IČO 25710869,
se sídlem Chabařovická 1328, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
Představenstvo družstva rozhodlo z důvodu trvání mimořádných opatření při epidemii koronaviru
o možnosti využití hlasování členů družstva (členské schůze) formou per rollam, a to dle čl. 32 Stanov
Bytového družstva Chabařovická 1327 – 1333. Předmětem tohoto rozhodování per rollam je
I.

Schválení účetní závěrky za r. 2019

II.

Volba členů představenstva
Navržení jsou tito členové:
Mgr. Helena Černá
Miloš Pivoňka
Jitka Raizerová
Mgr. Hana Rosenkranzová
Margareta Zdražilová
Ing. Jiří Zelený
Hana Žáková
Navržení kandidáti pracují v představenstvu již delší dobu, znají problematiku, a nebylo by
racionální na dobu činnosti družstva do likvidace, která bude vyhlášena na jaře 2021,aby funkce
zastávali členové družstva, kteří nikdy v představenstvu nepracovali.

III.

Volba členů kontrolní komise
Navržení jsou tito členové:
Ing. Jiří Havlát
Ludmila Pešlová
JUDr. Karel Ješeta
Navržení kandidáti pracují v kontrolní komisi již delší dobu, znají problematiku, a nebylo by
racionální na dobu činnosti družstva do likvidace, která bude vyhlášena na jaře 2021, aby funkce
zastávali členové družstva, kteří nikdy v kontrolní komisi nepracovali.

IV.

Schválení Dodatků o prodloužení ke Smlouvám o výkonu funkce členů představenstva a
členů kontrolní komise

Člen družstva tímto potvrzuje, že mu byl řádně doručený tento návrh „ROZHODOVÁNÍ PER
ROLLAM“ a na důkaz toho připojuje na svůj podpis na hlasovací lístek.

Hlasovací lístek Usnesení per rollam
členské schůze BD Chabařovická 1327-1333 – listopad 2020
Představenstvo předkládá tímto svým členům k přijetí tato navrhovaná usnesení:
1. „Členská schůze schvaluje účetní závěrku družstva a níže uvedený hospodářský výsledek
za rok 2019:
Výnosy 2019
Náklady 2019

5 943 309,83
-

Hospodářský výsledek
Daň z příjmu

-

Hospodářský výsledek po zdanění

4 169 236,58
1 774 073,25
439 280,00

1 334 793,25

Účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách družstva www.bdchab.cz a je k dispozici
v kanceláři družstva na adrese Chabařovická 1328 a to v úředních hodinách představenstva.
Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!)
Za společné členy (zpravidla manžele) hlasuje pouze jeden z nich.

□ pro

□ proti

□ zdržím se hlasování

2. „Členská schůze volí tyto nové členy představenstva:
Mgr. Helenu Černou
Miloše Pivoňku
Jitku Raizerovou
Mgr. Hanu Rosenkranzovou
Margaretu Zdražilovou
Ing. Jiřího Zeleného
Hanu Žákovou
“
Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!)
Za společné členy (zpravidla manžele) hlasuje pouze jeden z nich.

□ pro

□ proti

□ zdržím se hlasování

3. „Členská schůze volí tyto nové členy kontrolní komise:
Ing. Jiřího Havláta
Ludmilu Pešlovou
JUDr. Karla Ješetu
Hlasování (křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!)
Za společné členy (zpravidla manžele) hlasuje pouze jeden z nich.

□ pro

□ proti

□ zdržím se hlasování

4. „Členská schůze“ schvaluje Dodatky o prodloužení ke Smlouvám o výkonu funkce členů
představenstva a členů kontrolní komise, jejich text je k dispozici v kanceláři družstva,
Chabařovická 1328 v úředních hodinách a na webových stránkách www.bdchab.cz. Hlasování
(křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!)
Za společné členy (zpravidla manžele) hlasuje pouze jeden z nich.

□ pro

□ proti

Jméno a příjmení člena družstva:

□ zdržím se hlasování

………………………………………..

Číslo bytu : ……………………………………….
Adresa: …………………………………….…………..…..
Datum:

……………………

Podpis: ………………………….

!!!! Lhůta pro přijetí usnesení je do 9.12. 2020
***

Podepsaný Hlasovací lístek Usnesení, prosím, vraťte ***

jednou z níže uvedených možností
a) Poslat poštou na adresu BD Chabařovická 1327-1333, Chabařovická 1328,
182 00 Praha 8 - Kobylisy nebo
b) vhodit do schránky družstva v čp. Chabařovická 1328 nebo
c) předat do kanceláře družstva, Chabařovická 1328 každé pondělí 9-12 a 16-19 h. nebo
d) zaslat naskenované (nebo nafocené) s podpisem na e-mail družstva info@bdchab.cz
V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že jste proti všem
bodům návrhu.
O výsledku hlasování budete informování ve smyslu čl. 32 stanov, tj. výsledek bude zveřejněn na
webových stránkách družstva www.bdchab.cz, na informační tabuli ve všech vchodech domu
Chabařovická 1327 – 1333, osobně proti podpisu všem bydlícím členům družstva a poštou všem
nebydlícím členům družstva.
Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování!
V Praze dne …………………….…………………………………………………….
Za představenstvo družstva:
Návrh byl družstvu vrácen dne………………..........
………………………………..………………………………….

podpis pověřeného člena představenstva

