
       

    Stavební bytové družstvo Litoměřice                                                                                     
Novobranská 135/10, 412 01 Litoměřice, IČ 00227684                                                                                   

     e-mail: sbdltm@sbdltm.cz    web: sbdltm.cz    ID datové schránky: ypn4cwe   tel. 416 724 411 

                                                                                                  

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM    

  

Vážení delegáti,  

jako každý rok by se i letos mělo konat Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva 

Litoměřice. Vzhledem k tomu, že v květnu 2021 končí volební období stávajících statutárních 

orgánů družstva, musí být kromě obvyklé agendy SD provedeny zejména i volby nových členů 

představenstva a kontrolní komise SBD, včetně volby náhradníků. 

 Jak jistě dobře víte, není v současné době možné uskutečnit jednání shromáždění delegátů  

standardním způsobem.  Je proto nezbytně nutné řešit jak volby, tak i projednání a schválení 

hospodaření družstva korespondenčně.  

Proto představenstvo Stavebního bytového družstva Litoměřice, v souladu se zákonem               

č. 191/2020 Sb., rozhodlo využít možnost hlasování delegátů formou - per rollam.  

Hlasování per rollam bude probíhat od 29.4.2021 do 18.5.2021, a to písemně nebo podle                   

§ 562 zákona č. 89/2012 Sb., také elektronicky či za použití jiných technických prostředků.  

      -Kandidátní listina doporučená představenstvem SBD Litoměřice, zpráva o hospodaření                  

bytového družstva za rok 2020, jako součást výběru ekonomických ukazatelů, zpráva o 

provedeném auditu a zásady odměňování statutárních orgánů jsou přílohami tohoto dopisu. 

- Výroční zpráva a účetní závěrka roku 2020 je k nahlédnutí v kanceláři bytového družstva a 

je rovněž zveřejněna na webových stánkách SBD Litoměřice (www. sbdltm.cz )  

Delegáti mohou hlasovat tak, že tuto listinu na straně dvě vyplní a doručí na adresu 

bytového družstva (osobně, vhozením do poštovní schránky družstva, zasláním prostřednictvím 

datové schránky družstva, poštou na adresu Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 

135/10, 412 01 Litoměřice, zasláním naskenované písemnosti na e-mail sbdltm@sbdltm.cz )                                                                                                                                      

 

Lhůta pro doručení Vašeho hlasování je do 18.5.2021  

V případě, že zprávu o Vašem hlasování neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že jste 

hlasovali proti návrhu.  

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování.                      

 Děkujeme za Váš aktivní přístup, pochopení a účast na tomto hlasování.  

 

                                                                                                                                                                                                                      

Václav Kuchynka                                                           Miloš Kovařík                         

předseda představenstva SBD                                   místopředseda představenstva SBD      

         
                                                      Prosím otočit 
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       Hlasovací listina                                                                                            

                                                                                                                                                         

Představenstvo Stavebního bytového družstva Litoměřice doporučuje delegátům bytového družstva 

přijmout následující usnesení:   

 

 Delegáti shromáždění Stavebního bytového družstva Litoměřice schvalují: 

 

- Volbu členů statutárních orgánů družstva uvedených na kandidátní listině      

předložené představenstvem družstva   

 

- Zprávu o hospodaření Stavebního bytového družstva Litoměřice za rok 2020 

 

- Roční účetní závěrku Stavebního bytového družstva Litoměřice za rok 2020  

 

- Výroční zprávu pro rok 2020  

 

- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

 

- Zásady odměňování členů statutárních orgánů družstva 

 

- Zamítnutí odvolání paní Marie Crhanové, K Přívozu čp. 311, Brozany nad Ohří, 

proti vyloučení z SBD Litoměřice (jedná se o dlužnici, která byla v souladu se 

zákonem a Stanovami družstva vyzvána k zaplacení svých dluhů.                                           

Dluh neuhradila a byla proto představenstvem vyloučena.                                                                                       

V termínu se proti vyloučení odvolala, aniž by alespoň část dluhu uhradila) 

   □pro*)                        □proti*)                      □zdržuji se hlasování*)  

*) Vaši volbu označte křížkem.  

 

Jméno a příjmení delegáta . ………………………………………………………………….........  

 

 Adresa:……………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

 



       

     

 

KANDIDÁTNÍ LISTINA 

 

Do představenstva SBD Litoměřice: 

- Václav Kuchynka 

- Ing. Vladimír Číha 

- Miloš Kovařík 

- Eva Turoňová 

- Denisa Smažilová 

 

Náhradníci do představenstva SBD Litoměřice: 

- Otto Mordych 

- Jan Skála  

 

 

Do kontrolní komise SBD Litoměřice: 

- Jaroslav Žák 

- Emilia Nováková 

- Josef Podrábský  

 

 

Náhradníci do kontrolní komise SBD Litoměřice: 

- David Nykiel 

- Jana Lebdušková  

 

 

 

 

 


