STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO SUŠICE
U Kapli ky 316, Sušice II - okres Klatovy PS

342 01

PRVNÍ INFORMACE K ROZHODOVÁNÍ V PÍSEMNÉ FORM (per rollam)
DELEGÁT M Stavebního bytového družstva Sušice, O: 00040622, se sídlem U Kapli ky 316, Sušice
II, 34 201 Sušice reg. v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Plzni pod zn. DrXXV 14 (dále jen
„družstvo“)
Vážené delegátky, vážení delegáti,
vzhledem k sou asné mimo ádné situaci, ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území R a
s tím souvisejícími mimo ádnými opat eními, není opakovan možné konat shromážd ní delegát
prezen ním zp sobem.
Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona . 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 ZOK umož uje
rozhodovat mimo zasedání v písemné form (per rollam). Za tím ú elem rozhodlo p edstavenstvo
družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam v družstvu možné.
Tyto podmínky ur ené p edstavenstvem družstva zasíláme v p íloze a uplatní se pro všechna budoucí
rozhodování shromážd ní delegát družstva mimo zasedání v p ípadech, kdy to umožní zvláštní
zákon.
V sou asné dob p edstavenstvo zvažuje možnost hlasování shromážd ní delegát výše uvedeným
zp sobem o:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zpráv p edstavenstva o innosti p edstavenstva a družstva v roce 2020
Zpráv u innosti kontrolní komise v roce 2020
Zpráv o hospoda ení SBD Sušice za rok 2020
Hospodá sko-finan ním plánu na rok 2021
Zm
stanov družstva
Úplném zn ní stanov družstva

s rozhodným datem 28.6.2021
Informace budou postupn dopl ovány a delegát m zasílány s vždy pot ebnou aktuální informací.
Postupné kroky m žete sledovat na adrese: www.sbdsusice.cz/Inf-deska.html Na tuto adresu budou
také zasílány podklady delegát m, kte í oznámili k tomuto ú elu e-mailovou adresu.
Jako první zasíláme, jak již uvedeno, podmínky ur ené p edstavenstvem družstva, které musí být
delegát m zaslány s p edstihem p ed zahájením hlasování per rollam.

V Sušici 30. b ezna 2021
................................…………………………….………
za p edstavenstvo SBD Sušice Ing. Ji í Petrák

