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Usnesení - rozhodnutí členské schůze Bytového družstva Hovorčovická (BDH),  

konané per rollam od 14. 06. 2021 do 30. 06. 2021 
 

 

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

v červnu 2021 způsobem per rollam. Důvodem k tomuto mimořádnému postupu byla epidemie covid-19 a 

související protipandemická opatření.  

Sdělení o tomto postupu ze dne 14. 6. 2021 (dokument „Jednání členské schůze BDH per rollam“) bylo členům 

BDH předáno do poštovních schránek, případně zasláno na dohodnuté doručovací adresy dne 14. 6. 2021, 

kromě toho bylo týž den vyvěšeno na nástěnkách ve všech vchodech bytových domů BDH a na webových 

stránkách BDH. Členové BDH byli požádání o vrácení vyplněných hlasovacích listů do 15 dnů od obdržení s 

tím, že termín ukončení hlasování je z organizačních a technických důvodů stanoven na 30. 6. 2021. 

 

Současně se sdělením o konání členské schůze (ČS) per rollam byly členům BDH předány tyto dokumenty: 

 

 I. Přílohy a podklady k rozhodnutí ČS: 

        1. Hlasovací list člena BDH obsahující 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.  

 

 

BDH byly do 30. 6. 2021 vráceny 63 vyplněné hlasovací listy. Po věcné stránce byly všechny hlasovací listy 

prověřeny komisí pro prezenci a hlasování, která prohlásila jeden hlasovací list za neplatný pro nedoložený 

převod členského podílu na hlasující osobu. Platných hlasovacích listů, tzn. i hlasů bylo celkem 62, což 

znamená, že hlasovalo 79,5 % členů BDH. Rozhodná většina byla při hlasování per rollam počítána v souladu 

se Stanovami BDH z celkového počtu hlasů všech členů BDH. Pokud člen nedoručil ve stanovené lhůtě 

písemně vyjádření (hlasovací list), platí dle Stanov BDH, že s  předloženými návrhy nesouhlasí. Také 

doručený neplatný hlasovací list byl započten jako nesouhlas se schvalovanými návrhy.  

 

 

I. 

 

Členská schůze BDH o předložených návrzích rozhodla takto: 

1.  Členská schůze BDH schválila komisi pro prezenci a hlasování ČS BDH a současně zapisovatele ČS 

BDH ve složení Jana Dušková, Hana Petříková, Vladislava Sládková, Anna Kubaščíková. 

      Pro:          61 hlas,   tj. 78,2 %        

      Proti:          0 hlasů, tj.   0.0 %  

      Zrželo se:   1  hlas,  tj.   1.3 % 

 

Členská schůze BDH schválila komisi pro vypracování usnesení ČS BDH ve složení 

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

      Pro:          61 hlas,   tj. 78,2 %        

      Proti:          0 hlasů, tj.   0.0 %  

      Zrželo se:   1  hlas,  tj.   1.3 % 
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 2. ČS BDH schválila „Účetní závěrku BDH za rok 2020“ dle předloženého návrhu.      

      Pro:          58 hlasů,   tj. 74,4  %        

      Proti:          1  hlas,   tj.    1.3 % 

      Zrželo se:   3 hlasy,  tj.    3,8 % 

 

3.  ČS BDH schválila 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.  

      Pro:          60 hlasů,   tj. 76,9  %        

      Proti:          0 hlasů,   tj.   0.0% 

      Zrželo se:   2 hlasy,   tj.    2,6 % 

 

4. ČS BDH schválila žádost členky BDH paní Veroniky Modzgové z 5. 6. 2020 o připojení části chodby o 

rozloze 6,67 m
2
, 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 schválila s tím související navýšení členského vkladu o 29.500,- Kč.  

     ČS BDH pověřila představenstvo BDH k uzavření smluv o navýšení členského vkladu. 

      Pro:          61 hlas,   tj. 78,2 %        

      Proti:          0 hlasů, tj.   0.0 %  

      Zrželo se:   1  hlas,  tj.   1.3 % 

 

 

II. 

Členská schůze BDH byla informována o činnosti orgánů BDH  těmito dokumenty: 

 

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.  

 

 

 

V Praze dne 10. 7. 2021 
 

 

Usnesení - rozhodnutí ČS BDH zapsali: 
 

      

 

 

 

 

 

 

Jan Kurilla v. r.        Milan Maixner v. r.        Václav Petr v. r.        Jan Škrábek v. r. 
 


