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Výzva k rozhodnutí „per rollam“ členů 
Bytového družstva STARÝ HARCOV 

IČ: 25023438, se sídlem Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1 

reg. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod zn. Dr 357/KSUL 

(dále jen „družstvo“)  
                                             

Vážení členové Bytové družstva STARÝ HARCOV,  

vzhledem k současné mimořádné situaci ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím 

souvisejícími mimořádnými opatřeními, není možné konat prezenčním způsobem členskou schůzi družstva, 

která by mohla rozhodnout o udělení souhlasu s prodejem spoluvlastnických podílů na budovách a s 

prodejem pozemků Bytovému družstvu STARÝ HARCOV ze strany Statutárního města Liberec 

Ustanovení § 18 odst. 2 a § 19 zákona č. 191/2020 Sb. za podmínek schválených ve stanovách našeho 
družstva (bod 10.7), za této situace umožňuje rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (per rollam).  
 

Z toho důvodu se na Vás obrací představenstvo družstva s následujícím návrhem rozhodnutí:  

 
Členská schůze Bytového družstva STARÝ HARCOV 
 

1. „Schvaluje, v souladu s Opční smlouvou uzavřenou mezi Statutárním městem Liberec 
a Bytovým družstvem STARÝ HARCOV dne 28. 04. 2008, prodej spoluvlastnických 
podílů na budovách a s prodejem pozemků Bytovému družstvu STARÝ HARCOV ze 
strany Statutárního města Liberec za 1,- Kč, a to i za předpokladu, že by správce daně 
vyměřil daň z příjmu. 

             Jedná se o tyto budovy (bytové domy) a pozemky:  
             Budova č. p. 858/1 na pozemku 450/55, 
             budova č. p. 859/3 na pozemku 450/50, 
             budova č. p. 860/5 na pozemku 450/5, 
             budova č. p. 861/7 na pozemku 450/56, 
             budova č. p. 862/9 na pozemku 450/51, 
             budova č. p. 863/11 na pozemku 450/52 
             a dále pozemek 450/4, 

to vše v současné době zapsané na LV č. 3884.“ 
 

2. „Členská schůze pověřuje představenstvo družstva k dalšímu jednání a úkonům 
směřujících k maximálnímu snížení finančního dopadu daňového zatížení na členy 
družstva a vedoucích k zápisu vlastnického práva k výše uvedeným pozemkům a 
budovám (bytovým domům a garáži).“  
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Odůvodnění: 
 V těchto dnech byl zveřejněn po projednání v zastupitelstvu SML záměr prodeje spoluvlastnických podílů 
na budovách a záměr prodeje pozemků, popř. spoluvlastnických podílů na pozemcích předem určeným 
zájemcům (tj. jednotlivým družstvům). Návrhem usnesení č.38/2021 zastupitelstva SML byla pak prodejní 
cena stanovena částkou 1,- Kč, což je stanoveno i naší platnou Opční smlouvou. 
 Současně jsme 29. 04. 2021 obdrželi e-mailovou kopii Dohody o zkrácení 20leté vázací doby pro Bytové 
družstvo STARÝ HARCOV mezi Státním fondem podpory investic a SML, která byla oběma stranami 
akceptována. 
 Z těchto důvodů se i pro naše družstvo otevírá možnost prodeje dříve než v roce 2027, jak bylo původně 
stanoveno, nýbrž pravděpodobně již v roce 2022. 
 
Abychom mohli činit další kroky v této záležitosti je nezbytný Váš souhlas s výše uvedeným prodejem ze 
strany SML, respektive koupí (převodem) naším družstvem. 
V této souvislosti však existuje ještě otázka případné výše daně z příjmu z prodeje (převodu) ze SML na naše 
družstvo. Z těchto důvodů Vám současně zasíláme kopii vyjádření Ministerstva financí ČR, které je 
společným stanoviskem MF, MMR a MV. Toto stanovisko však nemusí být závazné pro další budoucí vládu. 
 
 
Z těchto důvodů Vám děkujeme, že k tomuto hlasování přistoupíte odpovědně a dodržíte časový termín. 
 
O dalším vývoji, alespoň doufáme, Vás budeme informovat už na členské schůzi pravděpodobně v měsíci 
červnu t. r. 
 

Žádáme o zaslání Vašeho vyjádření k výše uvedeným návrhům nejpozději do 15. dne ode dne, kdy Vám byl 

návrh doručen, na přiložené listině. Návrh může být zaslán k rukám představenstva na adresu družstva, 

předán zástupci družstva nebo vhozen do schránky družstva na adrese Sluneční stráň 861/7.  

V Liberci 04. 05. 2021 

 

 Za představenstvo Bytového družstva STARÝ HARCOV 

 

ŽENATÝ Bohumil v. r.      Mgr. STUPČUK Ivan v. r. 

          předseda                          místopředseda 


