Bytové družstvo Kneslova, družstvo, Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno, IČ: 26223643

Hlasování „per rollam“
„Schválení účetní závěrky za rok 2020“
Vážení členové Bytového družstva Kneslova, družstvo,
se sídlem Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno, IČ 26223643,
zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně sp. zn.: Dr 3287 (dále jen „družstvo“).
V souladu s §§652-655 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami Bytového
družstva Kneslova, družstvo, s využitím §19 Zákona 191/2020 Sb. předkládá představenstvo
ke schválení toto rozhodnutí:

„Schválení účetní závěrky za rok 2020.“
ANO – schvaluji

NE - neschvaluji

Podrobnější popis je na druhé straně hlasovacího lístku.

Já, _______________________________________, člen Bytového družstva Kneslova, družstvo,
( jméno a příjmení )

nájemník bytové jednotky __________________

Podpis : ______________________

( vyplňte číslo bytu patro/byt )

jsem hlasoval pro výše uvedené rozhodnutí Bytového družstva Kneslova, družstvo.
Označte prosím zřetelně tak, aby nebylo pochyb o vaší volbě.
Neodevzdáním hlasovacího lístku hlasujete proti rozhodnutí.
Rozhodná většina se počítá ze všech členů družstva (≥ 25 z 49).
Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek vhoďte do schránky družstva.
Den doručení návrhu : 08.06.2021
Způsob doručení návrhu: vytištěné do poštovních schránek, elektronicky v PDF na e-maily,
do sekce „Schůze“ na www.bdkneslova.cz a na nástěnku ve vstupu do domu.
Lhůta pro vyjádření člena : do 24.06.2021 (včetně)

Vladimír Šperka
v.r.

František Vlach
v.r.
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Jakub Dědáček
v.r.
Číslo účtu: 168412148/0300
Datová schránka: vmnnvpg

Bytové družstvo Kneslova, družstvo, Kneslova 1191/5a, 618 00 Brno, IČ: 26223643
„Schválení účetní závěrky za rok 2020.“
Povinnost bytového družstva, projednávaná pravidelně na členské schůzi. Aktuálně je sice povolené
shromažďování ve vnitřních prostorech, organizačně ale nelze zajistit členskou schůzi za podmínek
daných platnými protiepidemickými nařízeními vlády. Představenstvo nemá žádnou pravomoc
kontrolovat „bezinfekčnost“ ani možnost vykázat ze schůze (společných prostor domu) člena
družstva, který toto neprokáže. Zákon 191/2020 Sb. dává do 30.6.2021 možnost schválit účetní
závěrku korespondenčním hlasováním.
Kontrolní komise ve své zprávě za rok 2020 doporučuje účetní závěrku 2020 schválit.
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