Usnesení:
Představenstvo Stavebního bytového družstva RADOST rozhodlo na svém mimořádném
zasedání konaném dne 17.03.2021 v souladu s 18 odst. 2 a § 19 odst. 2 zákona č. 191/2020 Sb.
ve spojení s ustanovením § 652 a násl. ZOK o podmínkách rozhodování per rollam
(rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů takto:
Podmínky pro rozhodování shromáždění delegátů per rollam
1. Mimo zasedání může být rozhodováno o všech záležitostech spadajících do působnosti
shromáždění delegátů s výjimkou změny stanov, rozhodování o významných majetkových
dispozicích, rozhodování o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, rozhodování o
uhrazovací povinnosti členů družstva, rozhodování o použití nedělitelného fondu, rozhodování
o zrušení družstva s likvidací, volby a odvolání likvidátora a rozhodování o jeho odměně a
schvalování zprávy likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem.
2. Představenstvo nejprve doručí všem delegátům družstva určení podmínek hlasování mimo
rozhodnutí spolu s informačním dopisem o tomto mimořádném způsobu rozhodování
shromáždění delegátů a vyvěsí tyto podmínky na webových stránkách družstva a informační
desce v sídle družstva.
3. Představenstvo zašle návrh rozhodnutí na adresu delegátů uvedenou v seznamu delegátů a
uveřejní jej na informační desce družstva a webové stránce. Návrh musí obsahovat text
navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí nebo údaj, kde
jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má delegát vyjádřit. Lhůta k vyjádření činí 15 dnů
od doručení návrhu.
4. K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu delegáta
družstva s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené vlastnoručním
podpisem delegáta na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Za delegáta nemůže
hlasovat náhradník. Nedoručí-li delegát družstva představenstvu svůj souhlas s návrhem
usnesení ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu delegátu platí, že s návrhem nesouhlasí. Jakákoli
doplnění, podmínky nebo jiné výhrady na vyjádření, se považují za vyjádření nesouhlasu.
5. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech delegátů družstva. Rozhodnutí je přijato dnem,
v němž uplynul poslední den lhůty stanovené pro doručení vyjádření družstvu, bylo-li dosaženo
počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
6. Představenstvo oznámí delegátům družstva výsledek hlasování a v případě přijetí usnesení
jim oznámí též celý obsah přijatého usnesení a to způsobem, kterým upravují stanovy družstva
svolání shromáždění delegátů.
V Boskovicích dne 17.03.2021

PhDr. Mgr. Bohuslav Novák, v.r.
předseda představenstva

Ing. Jan Borek, v.r.
místopředseda představenstva

