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OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ „per rollam“ delegátů  

Stavebního bytového družstva Ústí nad Orlicí  
(dále jen „družstvo“) 

 

 

Vážení delegáti, 

oznamujeme Vám, že dne 11. 5. 2021 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu 

na hlasování „per rollam“. Z celkového počtu 40 zvolených delegátů s 867 hlasy bylo ve 

stanovené lhůtě doručeno vyjádření od 34 delegátů s 709 hlasy a 6 delegátů s 158 hlasy 

se nevyjádřilo.  

 

Výsledek hlasování:  

 
 

 

Bod 

 

Obsah návrhu 

 

Hlasování  

(počet hlasů) 

% z 

celkového 

počtu 

hlasů 

 

VÝSLEDEK 

1) Shromáždění bere na vědomí zprávu 

představenstva o stavu a činnosti družstva ve 

vykazovaném období, tj. od konání SD dne 

18. června 2020 do zasedání představenstva 

dne 21. dubna 2021. 

pro  709 81,78%  

NÁVRH  

BYL PŘIJAT proti 0 0% 

zdrželo se 0 0% 

2) Shromáždění bere na vědomí zprávu 

o činnosti kontrolní komise v období od 

konání SD dne 18. června 2020 do zasedání 

představenstva dne 21. dubna 2021. 

souhlasím  675 77,85%  

NÁVRH  

BYL PŘIJAT nesouhlasím 34 3,92% 

zdržuji se 0 0% 

3) Shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření 

družstva za rok 2020. 

souhlasím  709 81,78%  

NÁVRH  

BYL PŘIJAT nesouhlasím 0 0% 

zdržuji se 0 0% 

4) Shromáždění schvaluje převést hospodářský 

výsledek za rok 2020 ve výši 16 913,75 Kč 

do nedělitelného fondu družstva dle čl. 63 

Stanov družstva. 

souhlasím  709 81,78%  

NÁVRH  

BYL PŘIJAT nesouhlasím 0 0% 

zdržuji se 0 0% 
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Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že delegáti družstva dne 11. 5. 2021 přijali toto 

rozhodnutí:  

                                                                        

1.  Shromáždění bere na vědomí zprávu představenstva o stavu a činnosti 

družstva ve vykazovaném období, tj. od konání SD dne 18. června 2020 

do zasedání představenstva dne 21. dubna 2021. 

2.  Shromáždění bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolní komise 

v období od konání SD dne 18. června 2020 do zasedání představenstva 

dne 21. dubna 2021. 

3.  Shromáždění schvaluje zprávu o hospodaření družstva za rok 2020. 

4.  Shromáždění schvaluje převést hospodářský výsledek za rok 2020 ve 

výši 16 913,75 Kč do nedělitelného fondu družstva dle čl. 63 Stanov 

družstva. 
 

 

 

 

V Ústí nad Orlicí dne 19. 5. 2021 

 

 

 

 

   

 Pavel Čada v.r. Josef Rozlílek v.r. 

 předseda představenstva místopředseda představenstva  


