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

 

Jednání členské schůze BDH per rollam  
 

červen 2021 

 

Představenstvo BDH rozhodlo v souladu s článkem 55 Stanov BDH, že se jarní členská schůze BDH v roce 

2021 uskuteční způsobem per rollam. Důvodem k tomuto mimořádnému postupu jsou epidemie covid-19 

a související protipandemická opatření.  

 

V příloze Vám zasíláme v souladu se Stanovami BDH ke schválení návrhy rozhodnutí členské schůze a 

příslušné podklady. Texty rozhodnutí a jejich stručná odůvodnění, jsou shrnuty do hlasovacího listu člena 

BDH.  

S ohledem na mimořádnou situaci i způsob schvalování je program zredukován na nezbytně nutné položky.  

Dále přikládáme pro informaci standardní zprávy o činnosti orgánů BDH.  

 

Vyplněný a vlastnoručně podepsaný hlasovací list vraťte do 15 dnů od jeho obdržení Bytovému družstvu 

Hovorčovická některým z těchto postupů: 

- vložte do poštovní schránky BDH,  

- zašlete poštou na adresu BDH, 

případně 

- zašlete elektronicky vlastní datovou schránkou do datové schránky BDH ( ID: qxetqgg )  

- zašlete elektronicky e-mailem na adresu:  predstavenstvo@bdhp.cz       

 

Z technických a organizačních důvodů bude hlasování končit 30. 06. 2021. 

 

Pro usnadnění dalšího chodu BDH prosíme o včasné vyjádření Vašeho stanoviska prostřednictvím hlasovacího 

lístku.   

 

Výsledek rozhodování oznámí představenstvo formou usnesení z ČS členům BDH do 10 dnů ode dne 

ukončení hlasování per rollam. 

 

 

V Praze dne 14. 6. 2021 

 

 

 

 

Václav Petr                                                                           Milan Maixner 

předseda představenstva BDH v. r.                                      místopředseda představenstva BDH v. r. 

 

 

 

 
I. Přílohy a podklady k rozhodnutí  

        1. Hlasovací list člena BDH zahrnující tyto body:  

 Schválení komise pro prezenci a hlasování, která bude současně pracovat jako zapisovatelé, a komise pro 

usnesení z ČS. 

 Schválení účetní závěrky BDH za rok 2020. 

 Schválení odměn orgánů BDH. 

 Schválení připojení společných prostor k bytu a s tím souvisejícího navýšení členského vkladu  

        2.  Účetní závěrka BDH za rok 2020 (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha). 

 

II. Informativní přílohy 

1. Zpráva o činnosti představenstva BDH od 1. 1. 2021 do 14. 6. 2021 včetně informací o plnění usnesení minulých 

členských schůzí. 

        2. Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 12/2020 do 06/2021. 

        3. Informace o stavu účtů BDH.  

         


