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Usnesení členské schůze Bytového družstva VLNAŘSKÁ - per rollam 
 
Výsledky rozhodnutí členů Bytové družstva VLNAŘSKÁ (dále jen „BDV“) hlasováním formou per 
rollam jsou následující: 
z celkového počtu 252 členů BDV majících 277 hlasů, se písemně vyjádřilo k datu 20. 5. 2021 
140 členů s celkem 165 hlasy, což je nadpoloviční většina.   
 
Dle čl. 25 odst. 3 Stanov BDV je v tomto případě k přijetí usnesení třeba prosté či kvalifikované 
většiny z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 
 
Členská schůze per rollam je tedy schopná přijmout usnesení. 
 
 
Výsledné usnesení členské schůze BDV je: 
 
1) Členská schůze schvaluje účetní závěrky a výsledky hospodaření družstva za rok 2019 a rok 

2020. 
140 členů BDV se 165 hlasy souhlasilo, 0 členů BDV nesouhlasilo, 0 členů BDV se zdrželo.   
Skutečnost je 165 z 277 hlasů, tj. 60 % - bod č. 1) byl schválen členskou schůzí BDV. 

 

2) Členská schůze schvaluje vůli družstva uzavřít kupní smlouvu na odkup městského podílu 
za 1 Kč dle usnesení zastupitelstva č. 38/2021. 
140 členů BDV se 165 hlasy souhlasilo, 0 členů BDV nesouhlasilo, 0 členů BDV se zdrželo.   
Skutečnost je 165 z 277 hlasů, tj. 60 % - bod č. 2) byl schválen členskou schůzí BDV. 

 

3) Členská schůze pověřuje představenstvo BDV k dalším jednáním, vedoucím k maximálnímu 
snížení finančního dopadu daňového zatížení na členy BDV. 
140 členů BDV se 165 hlasy souhlasilo, 0 členů BDV nesouhlasilo, 0 členů BDV se zdrželo.   
Skutečnost je 165 z 277 hlasů, tj. 60 % - bod č. 3) byl schválen členskou schůzí BDV. 

4) Členská schůze pověřuje představenstvo BDV k dalším jednáním vedoucím k zápisu 
vlastnického práva podílu města Liberec na budovách a pozemcích pod těmito budovami 
na BDV. 

139 členů BDV se 164 hlasy souhlasilo, 1 člen BDV nesouhlasil, 0 členů BDV se zdrželo.   
Skutečnost je 164 z 277 hlasů, tj. 59 % - bod č. 4) byl schválen členskou schůzí BDV. 
 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že členská schůze BDV per rollam usnesení schválila. 
   
 

V Liberci 20. 5. 2021 
 

         Mgr. Michal Mochal 
                                 předseda představenstva BDV 


