
           

INFORMACE K ROZHODOVÁNÍ V PÍSEMNÉ FORMĚ (per rollam) 
členům Bytového družstva Republika 

 Bytové družstvo republika, IČ: 25695185, se sídlem Neratovice, nám. Republiky 993,okres Mělník PSČ: 277 11 
Reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod zn. Dr 4279 (dále jen družstvo) 

 

 
Vážení členové bytového družstva, 
 
vzhledem k současné mimořádné situaci, ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a  

s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními, není opakovaně možné konat členskou schůzi 
prezenčním způsobem. 

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. ve spojení s ustanovením § 652 ZOK umožňuje 
rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam). Za tím účelem rozhodlo představenstvo 
družstva o podmínkách, za kterých bude rozhodování per rollam v družstvu možné. 

V současné době představenstvo  zvažuje možnost hlasovat výše uvedeným způsobem o 
- schválení účetní závěrky za rok 2019 
- schválení účetní závěrky za rok 2020 
- schválení plánu hospodaření a rozpočtu BDR na rok 2021 
- volba členů  představenstva bytového družstva (volební období končí 15. 5. 2021) 
- volba členů kontrolní komise (volební období současných orgánů končí 15. 5. 2021) 

Tyto podmínky určené představenstvem družstva jsou uvedeny v příloze a uplatní se pro všechna 
budoucí rozhodování  členské schůze družstva mimo zasedání v případech, kdy to umožní zvláštní 
zákon. 

Zpřístupnění dokumentů: 
Zpřístupnění účetní závěrky 
V souladu s § 707 odst.2 ZOK bude účetní závěrka družstva zpřístupněna: 

- účetní závěrka za rok 2019   -   v kanceláři družstva v úředních hodinách, 
- účetní závěrka za rok 2020  -    v kanceláři družstva v úředních hodinách.  

Další dokumenty : 
- návrh rozpočtu bytového družstva Republika na r. 2021  

budou rovněž zpřístupněny v kanceláři družstva v úředních hodinách 
 
Kandidátky pro volbu členů orgánů družstva budou součástí Návrhu rozhodnutí, který Vám bude 
v dostatečném předstihu předán / zaslán. 
 

 
V Neratovicích dne………………………………………..2021 
 
 
 
                Josef Frajbiš                                                                            Maria Kapeková 
   předseda představenstva                                                  místopředseda představenstva 


