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člen družstva

bytem.

V Hradci Králové dne 28. 4.2021

Yážená členko, člene,

vzhledem k současné situaci - ohrožení zdravi koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a
s tím §ouvisejícími mimořádnými opatřeními, je konání členské schůze našeho BYTOVÉHO
DRUŽSTVA U 

^/oNlČKY, 
sídlo Václavkova 1614t5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec

Králové, ldentifikační číslo 25280759, které bylo plánováno na dobu jarních měsíců 2021
tohoto roku, s velkou pravděpodobností nereálné uskutečnit prezenčním způsobem.
Jedná se o značnou komplikaci, poněvadž mj. v květnu tohoto roku uplyne funkční období
zvolených členů představensfua a nemáme obsazenu kontrolní komisi. Pokud by funkční
období uplynulo bez zvolení nor4ých členů uvedených orgánů, byla by další činnost našeho
družsfua přinejmenším citelně ochromena.
Z tohoto důvodu představensfuo družstva na svém zasedání dne 23. 4. 2a21 rozhodlo,
že členská schůze prezenčním způsobem neproběhne a bude za níže uvedených podmínek
rozhodnuto formou per rollam (rozhodnutím mimo zasedání v písemné formě v souladu s §
18 a § 19 zákona č. 19112020 Sb, ve spojení s přísl. ustanoveními zákona o obchodních
korporacích).
Jak rnýše uvedeno, jedním z nejdůležitějších bodů k projednání je volba členů představenstva
a kontrolní komise. Proto siVás dovoluieme požádat. abvste neipozději do 10. května 2021
k rukám pana Jana Šťastného doručili váš písemnÝ návrh na obsazení funkce předsedv
představenstva. funkcí členů představensfua a dále na obsazení funkcí ě|enů kontrolní
komise našeho družstva (uvedením jména. příimení. a bvdliště). Připomínáme, že členem
představensfua nebo členem kontrolní komise může být podle stanov pouze ělen družstva -
fyzická osoba starší 18 let, která je svéprávná, je bezúhonná ve smyslu zákona o
živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti
podle zákana o živnostenském podnikání. Výkon funkce v orgánech je neslučitelný.
Dále bychom Vás chtěli seznámit s obsahem rozhodnutí předstevenstva družstva ze dne 23.
4.2021 o podmínkách rozhodování per rollarn :

l) Mimo zasedání bude per rollaln rozhodovóno o následujících záIežitostech spadajících do ptisobnosti
členské schtbe

a) Schválení zprh.y o hospadařeni drtĚstva za r. 2020, včetně rozhodnutí
o rozdělení zisku

b) Volba předsedy představenstva
c) Yolba 2 členů představenstva
d) Sc}nálení smlw o výlronufurln" zvoíen!rch čIenů předstrvenstva, včetně odměny
e) Ilolba 3 členů knntralni komise

fl SchváIení smlw o uýlronufunkce zvolených členů kontrolní komise, včetně odměrry

2) Představenstvo družsMa zašIe nejpozději do 10. 5.2021 návrh rozhodnutí na adresu členů družsna
uvedenou v seznamu členů,, případně tento návrh pře&i členovi do vlastních ruktlu člen představenstva. Ňiwh
rozhodnutí bude weřejněn na informační desce družstva (umístěrté v sídle dnĚstva a na jeho weboých
strankách). Nánlrh musí obsahovat návrh usnesení (body ad l), podklady potřebné pro jeho posouzení nebo
údaj, lrde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve kíeré se má člen ryjádřit. Lhůta kvyjádření činí 15 dnů od doručení
návrhu členovi drtĚstva. Čeleni i budu rozhodovat pojednotltvych bodechnávrhu.
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3) Podrnínky pro volbu předsedy představensíva, členů představensna a členů kontralní kamise dnĚstya.
a) Volba proběItrte z lrartdidátů navňených čIeny družsma Pohtd buďe ďružstva nayrženo pra volbu více
l{andidátů, pak za rozhodného (tedy pro volbu navrhovaného) kandidáta bude považovan kandidát, Hery obdrží
nejvyšší počet h]as& Při rovnosti hlasů bude o rozhodném kandi&žtu losováruo komisí ad c).

b) O navržených kandidátech se bude hlasovat samostatrtě pro předsedu představenshla a společně pro čIeny
představensna a ruisledně spalečně pro ěleny kanírolní komise.

c) Sčítání obdržených hlasů (pro volbu členů orgánů i pro další body hlasování) provede komise složená
z členů družstva
- Jarla Šťastného
- Jana Záhorskeho,.,
d) O uýďedku hlasovóní tao komise uypracuje protoki podepsaný jejími členy,

! Člen družstva bude hlasovatformou družstvem vyhotovené a drtĚstvu doručené listw ,,Vyjódření knóvrhu
čIenů drĚstva per rollam". Kplatnosti hlasavání se uyžaduje jednomačné vyjádření člena družstva na takavé
listině, a ta písemným zaškrtnutím jedné z mažilostí a),,souhlasí", nebo b),,nesouhlasí", nebo c),,zdržel se" ke
každému bodu navrlru Na takové listině obsahujbí plné mění n!žwltu rozhodrulíí detegát vyplní den, měsíc a
roh kdy mu byla dortĚena vyna krozhodnutí per rcllam, den, měsíc a rch kdy byío vyjádření tňiněno, a
doplní svůj vlastnoruční podpis. NedonĚí-h člsn dnĚstýa dnĚstla svfi soulúas s nóvrhem usnesení ve lltůtě
15 dnů od doručení náwhu, platí, že s náwhem nesouhlasí. Jakiksli doplnění, podmínky neba jiné ýItrady na
vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.

5) Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů. Členem podepsatlé rozhodnutí může být přeůino k rulram
pana Jana Šťastného, nebo zaslóno na gdresu dnĚstva dtlporlĚeně, nebo naskenovano a dortĚeno na e-

mailovou adresu ignstastny.malir@,semam,cz . Rozhodnutí je přijato dnem, v něrnž uplynul poslední den lhůty
stanovené pro doručení vyjádření, bylo-Li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí (nadpoloviční
většina hlasů všech členů družstva).

6) PředstavensNo oznámí uýsledfu rozhodnutí na informační desce dnžstva a na adresu každého člena
delegita nejpozději da 5 dnů po obdržení protokolu dte čI. j písm. c) d) shora,

7) Představenstvo si lyhrazuje hlasování per rollam znšit a členslcou sehůzi svolat v případě příznivé změny
pandemiclué situace v souladu s platnou legislativou a stanovami družstva sto;rldardním (prezenčním) způsobem.

Za Vaši součinnost děkujeme. S pozdravem

Jan Šťastný, předseda představenstva

Ladislav Jaroš, člen představensfua


