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člen družstva

yýzva k rozhodnutí člena ByTovÉHo DRUŽSTVA U AroNlČKy, sídlo Václavkova
161415, Pražské Předměstí, S0 02 Hradec Králové, ldentifikační číslo 2528a759,

(dale jen,,družstvo *)

,,per rollam" (mimo zasedání)

Vážené členky, členové,
vzhledem k současné situaci - ohrožení zdravi koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a
s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není možné konat členskou schůzi družstva,
která by mohlo rozhodnout o otázkách nezbytných pro další ehod našeho družstva.

Ustanovení § 18 a § 19 zákona č. 191t2a20 Sb. s ustanoveními zákona o obchodních
korporacích za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per
rollam).

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstrro družsfua s následujícím návrhem
rozhodnutí:

Odůvodnění: Nezbytnost schválení navžených bodů vyplývá z ustanovení zákona
o obchodních korporacích é. 9al2o12 Sb. a dále stanov družstva a ze zájmu členské
základny na řádném chodu družstva a transparentnostijeho činnosti.

Žádáme o zastání Vašeho vyjádření na připojené listině Vviádření k návrhu rozhodnutí
delegátu družstva per rollam k výše uvedeným návrhům nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy Vám byl tento návrh doruěen. Vaše vyjádření je velmi důležité, poněvadž
rozhodnutí se přijímá vě§inou hlasů všech členů družstva. K platnosti hlasování se

členové družsfua

a) Schvalují zprávu o haspodďení dnĚstva zar. 2020, včetně rozhodnutí
o rozdělení zishl

b) Volí předsedu představenstva ......
c) Yolí 2 členy

představenstva

d) Schvalují smlousy o vykonuftnkce nolených členů představensua, včetně odměny
e) Iřolí j členy kantrolní kamke

l) Schvalují smh,rvy o vykanufimkce nolerrých členů kntrolní komise, včetně adměny



B

vyžaduje Vaše jednoznačné vyiádření na takové listině, a to písemným zaškrtnutím
jedné z možností a},,souhlasí", nebo b},,nesouhlasí", nebo c},,zdržel se" ke každému
bodu návrhu. Na takové listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí je nutno
vyplnit den, měsíc a rok, kdy mu byla doruěena výzva k rozhodnutí per roIlam, den,
měsíc a rok, kdy bylo vyjádření uěiněno, a doplnit svůj vlastnoruční podpis. Jakákoli
doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na vyiádření, sé považují za vyjádření
nesouhlasu. K častým dohzům zdůrazňuieme, že zaškrtnutí možnosti c| ,,zdňel se"
u kteréhokoliv konkrétního bodu znamená obdobný důsledek, jako vyjádření
nesouhlasu (navržené rozhodnutí u takového bodu přijato nebude}.

Podepsané a datované vyjádřeníje nutno předat k rukám pana Jana Šťastného, nebo
zaslát na adresu družstva doporučeně, nebo naskenovat a doručit na e-mailovou
adresu ianstastnv.malir@seznam.cz, Pokud vyjádření k návrhu v uvedené lhůtě
nedoručíte, platí, že s rozhodnutím nesouhlasíte. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž
uplynul poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření, bylo-li dosaženo počtu hlasŮ
potřebného k přijetí rozhodnutí. Potřebná většina se počítá z celkového počtu hlasŮ
všech ělenů družstva. Proto zdůrazňujeme nezbytnost Vašeho rozhodnutí !
Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, jsou k dispozici na informační desce družsfua
zveřejněné na internetové stránce, případně jsou ýto podklady k dispozici v listinné podobě
u pana Sťastného.
Pod mínky rozhodován í stanovilo představenstvo d ružsfua.

V Hradci Králové dne .

Za Vaši součinnost děkujeme.
S pozdravem

Jan Šťastný, předseda představenstva

Ladislav Jaroš, člen představensfua
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