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VÝZVA K 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“)  

 

 

Vážené delegátky, vážení delegáti Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou,  

vzhledem k současné situaci – platnosti Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, z důvodu 

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, jsou velmi 

omezené možnosti konat shromáždění delegátů. 

Ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie 

koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a 

právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, v platném znění, ve 

spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) a za podmínek schválených představenstvem družstva 

dne 5. 5. 2021 za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).  

 

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:  

 
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou schvaluje: 
 

1. Výroční zprávu o hodnocení a uzavření hospodářské činnosti družstva za rok 2020 včetně 
návrhu na převod zisku družstva do nedělitelného fondu 

2. Účetní závěrku družstva ke dni 31. 12. 2020 včetně příloh 
 

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

1. Vyjádření kontrolní komise k účetní závěrce družstva k 31. 12. 2020 
 

 

Žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše uvedeným návrhům nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy Vám 

byl návrh doručen, na přiložené listině. Návrh může být zaslán k rukám předsedkyně představenstva na 

adresu družstva, předán osobně do kanceláře družstva nebo vhozen do schránky družstva.  

 

http://www.sbdkralupy.cz/
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Pokud vyjádření k návrhu v uvedené lhůtě družstvu nedoručíte, platí, že s návrhem nesouhlasíte 

(zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, § 652, odst. (1)). Většina se počítá z celkového 

počtu hlasů všech delegátů.  

Podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí zasíláme v příloze a jsou k dispozici na sekretariátu Stavebního 

bytového družstva Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, 287 01 Kralupy nad Vltavou.  

 

 

 

     Ing. Marie Hančarová v.r.,  Zdeněk Herber, v.r. 
 za představenstvo Stavebního bytového družstva Kralupy nad Vltavou 

 

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 20. 5. 2021 

http://www.sbdkralupy.cz/

