
Bytové družstvo Hovorčovická (BDH), Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8  

 

Hovorčovická č.  byt č.  

Hovorčovická č.  byt č.  

 

 

Hlasovací list členské schůze BDH per rollam 
červen 2021 

 

Já níže podepsaný/á         

……………………………………………………………………………………………………………                                                          

                                                                                                       jméno a příjmení                                                                                      

manžel/manželka (společný člen družstva)  

 

………………………………………………………………………………… 

                                                                                                       jméno a příjmení                                                                                      

prohlašuji/prohlašujeme, že jsem členem/jsme členy Bytového družstva Hovorčovická,  

IČO: 25070631 se sídlem Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, 

a tímto v souladu s čl. 55 Stanov BDH  hlasuji/hlasujeme o dále uvedených 

rozhodnutích členské schůze takto: 

 

1. Členská schůze BDH (dále jen ČS BDH) schvaluje komisi pro prezenci a hlasování 

ČS BDH a současně zapisovatele ČS BDH ve složení:  

Jana Dušková, Hana Petříková, Vladislava Sládková, Anna Kubaščíková 

☐  Souhlasím                           ☐Nesouhlasím                                 ☐ Zdržuji se hlasování 

  

ČS BDH schvaluje komisi pro vypracování usnesení ČS BDH ve složení: 

Jan Kurilla, Milan Maixner, Václav Petr, Jan Škrábek. 

☐  Souhlasím                           ☐Nesouhlasím                                 ☐ Zdržuji se hlasování 

(Důvod pro předložení tohoto rozhodnutí k hlasování: technické a organizační zajištění ČS BDH). 

 

2. ČS BDH schvaluje „Účetní závěrku BDH na rok 2020“ dle předloženého návrhu (viz 

podklady k jednání ČS BDH per rollam).  

☐  Souhlasím                           ☐Nesouhlasím                                 ☐ Zdržuji se hlasování 

(Důvod pro předložení tohoto rozhodnutí k hlasování: plnění zákonných povinností BDH). 

 

 



Bytové družstvo Hovorčovická (BDH), Hovorčovická 1718/19, 182 00 Praha 8  

 

3. ČS BDH schvaluje odměny členům orgánů BDH (představenstvo, kontrolní komise) 

za období od 06/2020 do 05/2021 v celkové výši 154 500 Kč nepřesahující 

příslušnou částku rozpočtu na rok 2021 schváleného členskou schůzí. 

 

☐  Souhlasím                           ☐Nesouhlasím                                 ☐ Zdržuji se hlasování 

(Důvod pro předložení tohoto rozhodnutí k hlasování: plnění smluv a požadavků platných předpisů.) 

4. ČS BDH schvaluje žádost členky BDH paní Veroniky Modzgové z 5. 6. 2020 o připojení 
části chodby o rozloze 6,67 m2, která je před byty č. 23 a č. 24 v Hovorčovické ul. 1718/19 
v Praze 8, k bytu č. 24 na uvedené adrese. ČS BDH současně schvaluje s tím související 
navýšení členského vkladu o 29.500,- Kč.  
ČS BDH pověřuje představenstvo BDH k uzavření smluv o navýšení členského vkladu. 

☐  Souhlasím                           ☐Nesouhlasím                                 ☐ Zdržuji se hlasování 

(Důvod pro předložení tohoto rozhodnutí k hlasování: plnění požadavků Stanov BDH.) 

 

V ……………………………… dne ………………….. 

 

 

 

                                        ………………………………..……………                             …………………………………………… 
                                                                    Podpis(y) člena /společných členů BDH  
 


