Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955

se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03,
zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad
Labem oddíl DrXXVI, vložka 72

Výzva k rozhodnutí mimo zasedání Shromáždění delegátů
Stavebního bytového družstva v Chomutově (dále jen „SBD“)
Vážené delegátky, vážení delegáti,
Shromáždění delegátů bylo dle řádně schváleného plánu činnosti plánované na termín 22.10.2020.
S ohledem na vyhlášení nouzového stavu dne 05.10.2020 po dobu třiceti dnů a na něj navazující
opatření směřujících k potlačení epidemie (COVID-19) nemůže být tento termín dodržen.
Představenstvo SBD proto na své schůzi per rollam dne 13.11.2020 svým usnesením č.110/2020
(ve smyslu zák. č. 191/2020 Sb.) o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie (COVID 19) schválilo nahrazení (standardního) prezenčního průběhu Shromáždění delegátů jednáním
mimo zasedání (per rollam). K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci, která se dle oficiálních prohlášení na celém území opět zhoršuje, a je
avizováno vyhlášení dalších omezujících opatření.
Současně s touto výzvou Vám byly zaslány následující materiály:
1. Návrh usnesení
2. Zpráva představenstva
3. Důvodová zpráva převody bytů
4. Důvodová zpráva prodej objektu Kadaňská
5. Stanovisko KK k řádné účetní závěrce
6. Zpráva kontrolní komise
7. Vyjádření člena družstva k vyloučení
Níže uvedený souhlas s návrhem usnesení (hlasovací lístek), který je přílohou této výzvy, prosím
vyplňte, podepište a zašlete zpět prostřednictvím České pošty (přiložena obálka – odpovědní
zásilka, hradí SBD), nejpozději do 3.12.2020 (doručení na správu SBD). Pro případ, že nedojde
v určené lhůtě k doručení tohoto souhlasu s návrhem usnesení, platí právní fikce, že s tímto návrhem
příslušný delegát nesouhlasí, to platí i pro případ, že by souhlas delegáta byl SBD doručen po
stanovém termínu.
Pro potřeby vyhotovení zápisu ze Shromáždění delegátů SBD a vyhodnocení příslušných souhlasů
s návrhem usnesení jmenoval předseda představenstva Josef Tvrdý, MBA:
1. Vyhotovitele zápisu: p. Novotná
2. Ověřovatele zápisu: Ing. Jelínek
3. Skrutátory: Ing. Dostál, p. Hyhlanová, Ing. Hora
Dále se pak na Vás, jako delegáty Shromáždění delegátů, obracíme s následujícími návrhy pro
usnesení Shromáždění delegátů SBD. Své hlasování vyjádřete zakroužkováním volby PRO, nebo
PROTI, nebo ZDRŽEL SE. Nezapomeňte prosím vyplnit identifikační údaje (jméno,
příjmení, delegát za HS) v souhlasu s návrhem usnesení a připojit podpis. Hlasovací lístek je
neplatný v případech škrtání, přepisování, zakroužkování více voleb u jednoho usnesení
(příklad pro i proti).
Telefon : 773 822 306
ID schránky: zsh4cnu
e-mail : info@sbdcv.cz

Bankovní spojení :
ČSOB Chomutov
č.ú. 963421/0300

Úřední hodiny
pondělí, středa
07:00 - 11:30
12:00 – 16:30

Rozhodnutí per rollam musí být schváleno požadovanou většinou, jak to vyplývá ze zákona. Tato
většina se však nepočítá z počtu doručených vyjádření, nýbrž z celkového počtu hlasů všech
delegátů družstva. Počet doručených vyjádření není v tomto případě rozhodující. Usnesení je přijato
pouze v případě, že byl souhlas vyjádřen potřebnou většinou, počítanou z celkového počtu
(platných) hlasů všech delegátů družstva.
Předseda představenstva SBD oznámí, bez zbytečného odkladu všem zvoleným delegátům
Shromáždění v písemné (elektronické) formě výsledky hlasování.

V Chomutově, dne 26.10.2020
Josef Tvrdý, MBA
Předseda představenstva
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