
 

 
Štefánikova 720,  278 01 Kralupy nad Vltavou 

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl DrXCVIII, vložka 64 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tel: 315 726 827  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Mělník 
Číslo účtu: 1196762/0300 

 www.sbdkralupy.cz 
predseda@sbdkralupy.cz 

IČO: 000 36 013 
DIČ: CZ00036013 

 

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ „PER ROLLAM“  
delegátů Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou 

IČ: 000 36 013, se sídlem Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, PSČ 27801 
reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 64 

(dále jen „družstvo“)  
 

Vážení delegáti Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou,  

oznamujeme Vám, že dne 8. 12. 2020 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu rozhodnutí 

shromáždění delegátů „per rollam“.  Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 37 delegátů s 37 

hlasy a 3 delegáti s 3 hlasy se nevyjádřili.  

Výsledek hlasování:  

Návrh uvedený pod bodem 1: „Schvaluje se Výroční zpráva o hodnocení a uzavření hospodářské 

činnosti družstva za rok 2019 včetně návrhu na převod zisku družstva do nedělitelného fondu“ 

PRO: 37 hlasů, tj. 92,50 %  Proti: 0 hlasů            Nevyjádřilo se: 3 hlasy, tj. 7,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Návrh uvedený pod bodem 2: „Schvaluje se Účetní závěrka družstva ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh“ 

PRO: 37 hlasů, tj. 92,50 %  Proti: 0 hlasů            Nevyjádřilo se: 3 hlasy, tj. 7,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Návrh uvedený pod bodem 3: „Schvaluje se Plán střediska správa družstva na rok 2021“ 

PRO: 36 hlasů, tj. 90,00 %  Proti: 1 hlas, tj. 2,50%          Nevyjádřilo se: 3 hlasy, tj. 7,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Návrh uvedený pod bodem 4: „Schvaluje a současně ukládá představenstvu a vedení družstva, 

v návaznosti na Usnesení Shromáždění delegátů ze dne 22. 11. 1994, Čl. II, bod 7. převést jednotku – 

byt, garáž – do vlastnictví členům Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou i po datu 31. 12. 

2020, a to bezúplatně, respektive za částku odpovídající nesplacenému úvěru poskytnutého družstvu a 

připadající na převáděnou jednotku. Nebude tak uplatněna promlčecí lhůta v nároku na převod 

družstevního bytu do vlastnictví, daná zákonem č. 345/2009 Sb., Čl. II, odst. 1, do 31. 12. 2020.“ 

PRO: 37 hlasů, tj. 92,50 %  Proti: 0 hlasů            Nevyjádřilo se: 3 hlasy, tj. 7,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Návrh uvedený pod bodem 5: „Schvaluje se výše Pokuty za prodlení s nepeněžním plněním ve výši 1,- Kč 

za každý započatý den prodlení v souladu s ustanovením  zákona č. 67/2013 Sb., § 13, odst. (2)“ 

PRO: 36 hlasů, tj. 90,00 %  Proti: 1 hlas, tj. 2,50%          Nevyjádřilo se: 3 hlasy, tj. 7,50 % 
Návrh byl přijat.  
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Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že delegáti Stavebního bytové družstva Kralupy nad Vltavou, 

dne 8. 12. 2020 s účinností ke dni 8. 12. 2020, přijali toto rozhodnutí:  

  

 
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou schvaluje: 
 

1. Výroční zprávu o hodnocení a uzavření hospodářské činnosti družstva za rok 2019 včetně návrhu 
na převod zisku družstva do nedělitelného fondu 

2. Účetní závěrku družstva ke dni 31. 12. 2019 včetně příloh 

3. Plán střediska správa družstva na rok 2021 

4. a současně ukládá představenstvu a vedení družstva, v návaznosti na Usnesení Shromáždění 
delegátů ze dne 22. 11. 1994, Čl. II, bod 7. převést jednotku – byt, garáž – do vlastnictví členům 
Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou i po datu 31. 12. 2020, a to bezúplatně, 
respektive za částku odpovídající nesplacenému úvěru poskytnutého družstvu a připadající na 
převáděnou jednotku. Nebude tak uplatněna promlčecí lhůta v nároku na převod družstevního 
bytu do vlastnictví, daná zákonem č. 345/2009 Sb., Čl. II, odst. 1, do 31. 12. 2020.  

5. výši Pokuty za prodlení s nepeněžním plněním ve výši 1,- Kč za každý započatý den prodlení 
v souladu s ustanovením  zákona č. 67/2013 Sb., § 13, odst. (2). 

 

 

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou bere na vědomí: 
 

1. Zprávu kontrolní komise 
2. Závěrečné vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce družstva k 31. 12. 2019 

 

     

Děkujeme všem delegátům, kteří se hlasování aktivně zúčastnili. 

 

                                                                    

V Kralupech nad Vltavou dne 15. 12. 2020 

 

     Ing. Marie Hančarová, v.r. Zdeněk Herber, v.r. 

    ………………………………………………………………………………….……………………….…. 
 za představenstvo Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou 
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