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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 22. 6. 2021 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu rozhodnutí 

shromáždění delegátů „per rollam“.   

Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 30 delegátů s 30 hlasy a 10 delegátů s 10 hlasy 

se nevyjádřilo.  

Výsledek hlasování:  

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

činnosti družstva za rok 2020 včetně návrhu na převod zisku družstva do nedělitelného fondu“ 

PRO: 27 hlasů, tj. 67,50 %  Proti: 0 hlasů            Nevyjádřilo se: 13 hlasů, tj. 32,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Návrh uvedený pod bodem 2: „Schvaluje se Účetní závěrka družstva ke dni 31. 12. 2020 včetně příloh“ 

PRO: 29 hlasů, tj. 72,50 %  Proti: 0 hlasů            Nevyjádřilo se: 11 hlasů, tj. 27,50 % 
Návrh byl přijat.  
 

Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že delegáti Stavebního bytového družstva Kralupy nad 

Vltavou, dne 22. 6. 2021 s účinností ke dni 22. 6. 2021, přijali toto 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 
 

Děkujeme všem delegátům, kteří se hlasování aktivně zúčastnili. 

V Kralupech nad Vltavou dne 22. 6. 2021 

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