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

342 01

DRUHÁ 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,
Již v první informaci jsme Vás informovali, shromážd ní delegát 2021 prob hne formou
per rollam. Za dobu více jak šedesáti let trvání družstva se poprvé nekoná shromážd ní delegát
formou zasedání s osobní ú astí, ale písemnou formou s rozhodováním mimo zasedání (per
rollam).
Vzhledem k tomu, že tento zp sob rozhodování je velmi náro ný, komplikující se ješt
pot ebou zm ny stanov formou notá ského zápisu, bylo p i p íprav této formy rozhodování
delegát postupováno velmi zodpov dn v souladu s platnou legislativou a p ijatými vládními
opat eními v souvislosti s pandemií COVID - 19.
Abychom neponechali nic na náhod , chceme Vás touto cestou ješt podrobn ji
informovat o n kterých podstatných skute nostech a postupu p i rozhodování touto formou.
Program i rozhodné datum 28.6.2021 z stává nezm
no, rsp. nebude notá sky
osv ováno úplné zn ní stanov. Správnost zapracování zm n je v cí a odpov dností
edstavenstva.
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva p edstavenstva o innosti p edstavenstva a družstva v roce 2020
Zpráva o innosti kontrolní komise v roce 2020
Zpráva o hospoda ení SBD Sušice za rok 2020
Hospodá sko-finan ní plán na rok 2021
Zm na stanov družstva

Na internetu https://www.sbdsusice.cz/Inf-deska.html je úplné zn ní zve ejn no, stejn
se starými stanovami a rozdíly mezi t mito verzemi.
Nyní prosím prostudujte informace pozorn . Konání shromážd ní delegát
rozhodování o p edložených návrzích je platné, pokud jsou spln ny následující podmínky:

a

1.

O rozhodování SD v písemné form mimo zasedání musí rozhodnout p edstavenstvo
družstva. P edstavenstvo musí schválit podmínky pro rozhodování a všem delegát m
doru it s dostate ným asovým p edstihem p ed samotným rozhodováním. Spln no
29.3.2021, odesláno dne 30.3.2021.

2.

Následuje odeslání „Výzvy k rozhodování SD v písemné form (per rollam)“ všem
delegát m s návrhy rozhodnutí k p edkládaným bod m i s podklady a s od vodn ním
návrh . Je provedeno soub žn s touto informací.

3.

Sou asn je odesláno všem delegát m „Vyjád ení k návrhu rozhodnutí SD per rollam“.
Delegáti na tomto formulá i vyplní (mají vypln ny) osobní údaje a hlasují k jednotlivým
návrh m zaškrtnutím svého rozhodnutí.

4.

Delegáti poté odešlou i p edají na družstvo vypln né formulá e „Vyjád ení k návrhu
rozhodnutí SD per rollam“ ve stanovené lh , tj. 15 dní ode dne doru ení návrhu.
Vyjád ení k návrhu je vloženo do další obálky, aby bylo z ejmé, které doklady musí být

vráceny.

5.

Všem delegát m bude po uplynutí termínu zasláno „Oznámení rozhodnutí per rollam“ o
tom, jaká rozhodnutí byla u jednotlivých p edložených návrh p ijata v . po tu hlasujících
delegát .

6.

Všechna výše uvedená rozhodnutí p edstavenstva v . p íloh budou zve ejn na na
internetových stránkách družstva. Rozhodnutí a další materiály jsou vyv šovány na
informa ní desce družstva a na webu s adresou https://www.sbdsusice.cz/Inf-deska.html .

7.

Tak jak výše uvedeno, bude hlasováno o bodech 1-4. O bodu 5 bude hlasováno samostatn
v jiném postupu. D vodem je, že stanovy družstva jsou ve ejnou listinou a zm ny podléhají
notá skému osv ení. Z tohoto d vodu p edstavenstvo nejprve požádalo notá e o sepsání
notá ského zápisu o návrhu rozhodnutí. Tento Notá ský zápis íslo NZ 121/2021 ze dne
4.5.2021 je zaslán v kopii delegát m. Delegáti se vyjád í k notá sky osv enému návrhu
zm n stanov na dalším tiskopisu „VYJÁD ENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽD NÍ
DELEGÁT PER ROLLAM o zm
stanov Stavebního bytového družstva Sušice“. I toto
Vyjád ení k návrhu o zm
stanov je vloženo do další obálky, aby bylo delegát m jasné, které
doklady musí být vráceny. Podpis na tomto vyjád ení musí být ú edn ov en!!!

8.

edstavenstvo zašle po vrácení vyjád ení delegáty a se tení hlas notá i prohlášení o tom,
zda rozhodnutí per rollam bylo nebo nebylo p ijato, údaj, jak byly doloženy skute nosti
uvedené v prohlášení, údaj o celkovém po tu len orgánu právnické osoby, o po tu
doru ených vyjád ení len orgánu právnické osoby a o výsledku hlasování o rozhodnutí
orgánu právnické osoby per rollam s uvedením rozhodného po tu hlas a zp sobu. Na
základ toho bude proveden další notá ský zápis, tentokrát o rozhodování per
rollam o zm
stanov.

Cht li bychom Vás požádat p edevším o zodpov dné vypln ní formulá „Vyjád ení
k návrhu rozhodnutí SD per rollam“ (dále jen „Vyjád ení 1“) a „VYJÁD ENÍ K NÁVRHU
ROZHODNUTÍ SHROMÁŽD NÍ DELEGÁT PER ROLLAM o zm
stanov Stavebního
bytového družstva Sušice“ („Vyjád ení 2“), které budou dokladem k hlasování celého SD. Jde
zejména o správné osobní údaje a jasné ozna ení návrhu rozhodnutí delegáta k jednotlivým
edloženým návrh m. Znovu upozor ujeme na to, že pokud návrh v uvedené lh
družstvu
nedoru íte, považuje se to za nesouhlas ke všem bod m.
Rovn ž jakékoli dopl ování textu i poznámek k uvedeným návrh m rozhodnutí ve
„Vyjád ení 1“ a „Vyjád ení 2“ m že být považováno za nesouhlasné rozhodnutí.
Pokud delegát u návrhu rozhodnutí neozna í ani jednu z možností, považuje se to za
nesouhlas s p edloženým návrhem.
Co se týká p edložených návrh rozhodnutí k jednotlivým bod m, je u každého z nich
uvedeno krátké od vodn ní, Jednotlivé materiály k bod m 1-4 jsou doloženy jako p ílohy
k rozhodování.
Standardn jsou delegát m k rozhodnutí p edloženy materiály Zpráva p edstavenstva o
innosti p edstavenstva a družstva v roce 2020, Zpráva o innosti kontrolní komise v roce 2020,
Zpráva o hospoda ení SBD Sušice za rok 2020, Hospodá sko-finan ní plán na r. 2021 a zm na
stanov.
kujeme tímto všem delegát m za spolupráci p i nové form rozhodování a všem
ejeme v této nelehké dob hodn zdraví.
V Sušici: 6.5.2021
................................…………………………….………..……
za p edstavenstvo SBD Sušice Ing. Ji í Petrák
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