
Bytové družstvo Dlouhá 29 České Budějovice 

 

V Českých Budějovicích 1. 6. 2021 

Vážení členové BD, 

vzhledem k přetrvávajícím opatřením s výskytem koronaviru a platným omezením 

shromažďování (nejvýše 50 osob, přičemž se všichni musí prokázat negativním antigenním 

nebo PCR testem, rozestupy), se představenstvo rozhodlo využít hlasování PER ROLLAM, tzn. 

hlasování mimo shromáždění, v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb., (tzv.“lex Covid“). 

Představenstvo BD 

vyhlašuje v období 1. 6. 2021 – 20. 6. 2021 hlasování PER ROLLAM všech členů BD Dlouhá 

29 České Budějovice 

 

Představenstvo navrhuje projednat korespondenčně tento program: 

1. Zpráva o činnosti Bytového družstva za rok 2020 (viz příloha 2.) 

2. Zpráva o hospodaření Bytového družstva za rok 2020 (viz příloha 3.) 

3. Vyjádření souhlasu k přípravě podkladů pro investiční akce, aby je bylo 

možno předložit na mimořádné členské schůzi k hlasování (viz příloha 4.). 

 

Hlasovací lístek BD Dlouhá 29 Č.B. je třeba vyplnit a podepsaný vhodit do schránky BD, která  

je umístěná v přízemí, nejpozději do 20. 6. 2021. Hlasovací lístek s originálním podpisem lze 

na adresu Bytového družstva také zaslat poštou. Není akceptovatelné zaslání naskenovaného 

hlasovacího lístku přes e-mail. 

Při neodevzdání hlasovacího lístku se pro zápis počítá odpověď PROTI. 

Veškeré materiály k hlasování PER ROLLAM jsou ve vývěsné skříňce ve vestibulu domu, také 

na webových stránkách BD. 

 

Výsledek hlasování bude po 20. 6. 2021 zveřejněn na výše uvedených místech. 

 

Přílohy: 1. Hlasovací lístek 

  2. Zpráva o činnosti BD 

  3. Zpráva o hospodaření BD 

  4. Návrh plánovaných činností 



Příloha 1. 

Bytové družstvo Dlouhá 29 České Budějovice 

 

HLASOVACÍ LÍSTEK 

písemnou formou mimo prezenční zasedání 

 

Bod č. 1. 

Schvaluji Zprávu o činnosti BD Dlouhá 29 Č.B. za rok 2020. 

Křížkem označte volbu. 

ANO   NE 

 

Bod č. 2. 

Schvaluji Zprávu o hospodaření BD Dlouhá 29 Č.B. za rok 2020. 

Křížkem označte volbu. 

 ANO   NE 

 

Bod č. 3. 

Souhlasím s přípravou podkladů pro investiční akce BD Dlouhá 29 Č.B. 

Křížkem označte volbu. 

 ANO   NE 

 

 

 

 

…………… ………………………….. ……………………. ……………………….. 

Číslo bytu jméno, příjmení  datum hlasování vlastnoruční podpis 


