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

342 01

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ delegát 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
Vážení delegáti Stavebního bytového družstva Sušice,
oznamujeme Vám, že dne 19.5.2021, p ed uplynutím stanovené lh ty 26.5.2021, bylo doru eno
vyjád ení všech len orgánu k návrhu na hlasování „per rollam“. Bylo tedy doru eno vyjád ení od 31
delegát s 31 hlasy a 0 delegát s 0 hlasy se nevyjád ilo. Výsledek hlasování:
Bod

1)

2)

3)

4)

Hlasování
(po et hlas )

Obsah návrhu

pro
proti
zdrželo se
souhlasím
Návrh rozhodnutí „Shromážd ní delegát
schvaluje zprávu kontrolní komise o innosti
nesouhlasím
kontrolní komise v roce 2020“
zdržuji se
Návrh rozhodnutí: „Shromážd ní delegát
souhlasím
schvaluje zprávu o hospoda ení SBD Sušice za
nesouhlasím
rok 2020, v etn
etní uzáv rky, hospodá ského zdržuji se
výsledku za rok 2020 a rozd lení hospodá ského
výsledku.“
Návrh rozhodnutí: „Shromážd ní delegát
souhlasím
schvaluje hospodá sko-finan ní plán na rok
nesouhlasím
2021“
zdržuji se
Návrh rozhodnutí „Shromážd ní delegát
schvaluje zprávu p edstavenstva o innosti
edstavenstva a družstva v roce 2020“
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NÁVRH
BYL P IJAT
NÁVRH
BYL P IJAT

NÁVRH
BYL P IJAT

NÁVRH
BYL P IJAT

Po se tení doru ených hlas bylo zjišt no, že delegáti Stavebního bytové družstva Sušice, dne
19.5.2021 s ú inností ke dni 28.6.2021 p ijali toto rozhodnutí:
Shromážd ní delegát Stavebního bytového družstva Sušice
1. Schvaluje zprávu p edstavenstva o innosti p edstavenstva a družstva v roce 2020.
2. Schvaluje zprávu kontrolní komise o innosti kontrolní komise v roce 2020.
3. Schvaluje zprávu o hospoda ení SBD Sušice za rok 2020, v etn ú etní uzáv rky,
hospodá ského výsledku za rok 2020 a rozd lení hospodá ského výsledku.
4. Schvaluje hospodá sko-finan ní plán na rok 2021.
V Sušici dne 31. 5. 2021
…………………………………………………………………………………
edstavenstvo Stavebního bytového družstva Sušice
Ing. Ji í Petrák v.r.
Václav Civín v.r.
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