
Bytové družstvo ……………….
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v ……….. oddíl …….., vložka ………
se sídlem: ………………………., IČ: ………………..

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

Představenstvo družstva rozhodlo o možnosti využití 
hlasování členů družstva způsobem per rollam (mimo svolanou členskou schůzi), 

a to v souladu s článkem ………. stanov družstva / na základě § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje
dopady epidemie.

!!!! Lhůta pro přijetí usnesení je do ………………  (tj.  15 dní  ode dne vhození
návrhu usnesení do Vaší schránky/ode dne elektronického odeslání).

Hlasovat můžete těmito způsoby (prosím použijte pouze jeden z nich)!:

1) Odevzdat tento vyplněný a podepsaný návrh usnesení do schránky družstva, poštou nebo poslat
naskenovaný s podpisem na e-mail družstva …………. 

2) Hlasovat  na  webových stránkách  družstva  https://……..  Pro  hlasování  se  musíte  přihlásit  e-
mailem, který jste nám poskytli a heslem, které jste z webových stránek obdrželi, nebo si sami
nastavili.   

V případě,  že  usnesení  z Vaší  strany  neobdržíme  v uvedené  lhůtě,  má  se  za  to,  že  jste  proti
navrhovanému usnesení.

O výsledku hlasování budete informování bez zbytečného odkladu po přijetí či nepřijetí usnesení.

Děkujeme za Vaši účast na tomto hlasování!

……………………………….
předseda představenstva

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

Za společné členy (zpravidla manžely) hlasuje pouze jeden z nich.

Představenstvo předkládá tímto svým členům k přijetí tato navrhovaná usnesení:

1. „Členové schvalují účetní závěrku za rok 2019 s výsledkem hospodaření – ztráta ve výši
210  tis.  Kč“  (účetní  závěrka  je  vyvěšena  na  webových  stránkách  družstva
https://webdomu.cz/demo/dokumenty)  

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

https://webdomu.cz/
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2. „Členové  schvalují  opravu  střechy  dle  projektové  dokumentace  ze  dne  10.1.2020
v maximální rozpočtové částce ve výši 450 tis. Kč“ (projektová dokumentace i rozpočet jsou
vyvěšeny na webových stránkách družstva https://webdomu.cz/demo/dokumenty)  

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

3. „Členové  souhlasí  s navýšením  nájemného  o  3  Kč/m2,  tj.  na  40  Kč/m2 s platností  od
1.5.2020“

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

4. „Členové  z důvodu konce  mandátu současných  členů představenstva volí  s platností  od
1.5.2020 tyto nové členy představenstva a schvaluje jejich navrhované funkce: 

…………………………., předseda představenstva

………………………….., místopředseda představenstva

………………………….., člen představenstva“

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

6. „Členové schvalují od 1.5.2020 hrubou funkční odměnu pro členy představenstva ve výši: 

 2500 Kč předseda představenstva

 1500 Kč místopředseda představenstva

 1000 Kč člen představenstva“

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

7. „Členové  schvalují  od  1.5.2020  pro  každého  člena  představenstva  paušální  výdaje  za
opotřebení vlastního majetku v souvislosti s výkonem své funkce (počítač, tiskárna, mobil
vč. telekomunikačních služeb a internetu, pracovní stůl, židle, osvětlení apod.) ve výši 500
Kč měsíčně“. 

□ pro □ proti   □ zdržím se hlasování 

Jméno a příjmení člena družstva: …………………………………………………………………..

Číslo bytu: …………………………..

Adresa: ………………………………………………….…………..…..

Datum: ……………………    Podpis: …………………………………………………..

NEVYPLŇUJTE!!!!

Za družstvo převzal dne …………………… e-mailem / poštou / osobně p. …………….
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