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

342 01

Výzva k rozhodnutí delegát Stavebního bytového družstva Sušice „per
rollam“ zm na stanov Stavebního bytového družstva Sušice
Stavební bytové družstvo Sušice, Sídlo: U Kapli ky 316, Sušice II, 34 201 Sušice
O: 00040622; DI : CZ00040622
reg. v obchodním rejst íku u Krajského soudu v Plzni pod zn. DrXXV 14 (dále jen
„družstvo“)
datová schránka .: jacg4g; e-mail: blatska@sbdsusice.cz
Datum: 5.5.2021
Vážení delegáti Stavebního bytového družstva Sušice,
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 možné konat
prezen ním zp sobem shromážd ní delegát
družstva, které by mohlo
rozhodnout o hospoda ení družstva v roce 2020, schválit plán na rok 2021 a
schválit zm nu stanov družstva.
Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona . 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením §
652 a násl. ZOK, za podmínek schválených p edstavenstvem družstva dne 29. 3. 2021,
umož uje rozhodovat mimo zasedání v písemné form (per rollam). Další problematika
spo ívá v pot eb schválení zm ny stanov družstva, které jsou však ve ejnou listinou,
kdy u bytového družstva musí být stanovy a jejich zm ny notá sky osv eny.
Z toho d vodu se na Vás obrací
edstavenstvo družstva s následujícím
pokra ováním návrhu na rozhodnutí:
Zm na stanov družstva
Návrh rozhodnutí: Shromážd ní delegát schvaluje zm nu stanov Stavebního
bytového družstva Sušice s ú inností od 1.9.2021 v rozsahu p edloženého písemného
materiálu, který je vyhotoven ve form ve ejné listiny – Notá ský zápis íslo NZ
121/2021 ze dne 4.5.2021.
Od vodn ní: Úpravy stanov SBD Sušice reagují na novely ZOK v r. 2020, které nabývají
innosti 1.7.2020 (novela . 163/2020 Sb.) a 1.1.2021 (novela . 33/2020 Sb.).
Zohledn n je zárove vývoj výkladu jednotlivých ustanovení zákona v judikatu e a praxi
od r. 2014. Do zm ny stanov jsou zapracovány jak zm ny, které je SBD Sušice povinno
do 1.1. 2022 promítnout, tak nepovinná ujednání nebo ujednání, které je vhodné
izp sobit praxi a požadavk m SBD Sušice. Zm na stanov také opravuje zjišt né
gramatické chyby a reaguje na zm nu terminologie n kterých ustanovení.
Žádáme o zaslání Vašeho vyjád ení k výše uvedenému návrhu s ú edn
ov eným podpisem nejpozd ji do 15 dn ode dne, kdy Vám byl návrh doru en,
na p iložené listin „VYJÁD ENÍ K NÁVRHU ROZHODNUTÍ SHROMÁŽD NÍ DELEGÁT
PER ROLLAM o zm
stanov Stavebního bytového družstva Sušice“. Vyjád ení m že
být zasláno na adresu družstva, edáno zástupci družstva nebo vhozeno do schránky
družstva.
Pokud vyjád ení k návrhu v uvedené lh
družstvu nedoru íte, platí, že
s návrhem nesouhlasíte.

tšina se po ítá z celkového po tu hlas všech delegát . Rad ji opakujeme:
Podpis delegáta musí být ú edn ov en!!!
Podklady pot ebné pro p ijetí rozhodnutí, kterými jsou – notá ský zápis a návrh zm ny
stanov družstva
Delegát m, kte í z tohoto d vodu (odesílání materiál a p íloh) sd lili e-mailovou
adresu zasíláme materiály e-mailem. Veškeré materiály jsou k dispozici na webových
stránkách družstva https://www.sbdsusice.cz/Inf-deska.html.
Podmínky rozhodování stanovilo p edstavenstvo družstva byly rozeslány delegát m
dne 30.3.2021

.............................…………………………….…………..…
za p edstavenstvo SBD Sušice Ing. Ji í Petrák
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