STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRACHATICE
sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, IČ: 00038750
č.ú. 1689508/0300, tel: 388 331 186,

e-mail: sbdprachatice@cbox.cz

V Husinci dne 18. února 2021

Vážení domovní důvěrníci, vážení předsedové samospráv,
vzhledem k tomu, že funkční období zvolených delegátů skončilo v roce 2020, je velmi
nezbytné, aby byli zvoleni noví delegáti a jejich náhradníci. Na podzim minulého roku jste od
nás obdrželi podklady k volbě nových delegátů a jejich náhradníků, abyste si na svých
domovních schůzích ve svém volebním obvodu mohli tyto své nové zástupce zvolit. Jelikož ale
současná doba spojená s pandemií Covid-19 nepřeje shromažďování osob, dává nám speciální
zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS
CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (tzv. „lex covid“), který byl
novelizován zákonem č. 601/2020 Sb., možnost rozhodovat a volit korespondenčně (písemně
nebo pomocí technických prostředků) i tam, kde to zákon výslovně zakazuje, a to je právě
v případě našeho družstva, které má jako nejvyšší orgán zřízeno shromáždění delegátů. Prosím,
využijte tuto možnost volby, jestliže si nebudete v blízké době moci za svůj volební obvod
zvolit delegáta a jeho náhradníka osobně na svých domovních schůzích. Pro takový případ
jsme vám připravili přiložené podklady pro korespondenční volbu. Je velmi důležité, aby byli
noví delegáti a náhradníci delegátů zvoleni a mohli se tak v 1. pololetí tohoto roku účastnit
shromáždění delegátů a přijímat potřebná rozhodnutí nebo v případě, že i nadále pandemická
situace nedovolí shromažďování vícero osob, pak budou moci tito noví delegáti přijmout
rozhodnutí rovněž ve formě korespondenční. V opačném případě, kdy by nedošlo ke zvolení
nových delegátů, nebyly by schváleny nové stanovy, které musíme v souladu s novelizovanými
ustanoveními zákona o obchodních korporacích změnit, nebyla by schválena změna volebního
řádu, nedošlo by k volbě kooptovaných členů představenstva, nebyla by schválena zpráva
představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, nebyla by schválena účetní závěrka za
rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, atp. Družstvo by v takovém případě
nepřijalo potřebné usnesení a došlo by tak k porušení občanského zákoníku, zákona o
obchodních korporacích a stanov družstva, což by mělo pro samotné družstvo závažné právní
následky. Proto velmi apelujeme a prosíme, abyste si ve svém volebním obvodu nového
delegáta a náhradníka delegáta zvolili a mohlo tak být usnesení delegáty jedním ze shora
popsaným způsobem přijato.
Jako pomoc a podklad ke korespondenčnímu hlasování – zvolení delegáta a náhradníka
delegáta jsme vám připravili seznamy členů družstva zařazených do vašeho volebního
obvodu, aby mohl svým podpisem každý z těchto členů vyjádřit, zda s navrženým
delegátem a jeho náhradníkem souhlasí či nesouhlasí. Tento seznam opatřený podpisy
zařazených členů družstva pak bude nahrazovat osobní volbu delegáta a náhradníka delegáta.

Proto žádáme každého z vás, abyste na tento seznam připsali do vyznačené části jméno
navrženého delegáta a náhradníka delegáta dle vašeho uvážení, popřípadě i po uvážení
domovních důvěrníků z ostatních domů v případě, že se daný volební obvod sestává z více
domů, a to po projednání se samotným navrženým delegátem a jeho náhradníkem, zda by
s ustavením do této funkce souhlasili.
Poté, co doplníte seznamy o potřebná jména, předejte, prosím, tyto seznamy s poučením, co
s nimi mají dělat, ostatním domovním důvěrníkům nebo předsedům samospráv zařazených do
vašeho volebního obvodu, aby mohli i oni jednotlivé členy ve svém domě buďto k podepsání
obejít či aby tyto seznamy k podpisu vyvěsili na nástěnku v domě, aby svým podpisem mohli
jednotliví členové v daném domě vyjádřit, zda s navrženým delegátem či náhradníkem delegáta
souhlasí nebo nesouhlasí. Takto podepsaný seznam pak, prosím, na družstvo neprodleně
doručte vy nebo je mohou doručit jednotliví domovní důvěrníci či předsedové samospráv
(v případě, že se daný volební obvod sestává z více domů). Všechna tato vyjádření je potřeba
na družstvo doručit nejpozději do 31. března 2021.
Velmi vás prosíme o vaši spolupráci při této korespondenční volbě nových delegátů a jejich
náhradníků, aby funkce samotného družstva nebyla ohrožena. V případě jakýchkoliv
nejasností je vám na družstvu k dispozici každý pracovní den paní Lencová na telefonním čísle:
388 331 186. Jestli byste například potřebovali telefonický či e-mailový kontakt na domovního
důvěrníka nebo předsedu samosprávy z ostatních domů zařazených do vašeho volebního
obvodu, neváhejte se s námi spojit, pro takový případ vám tyto kontakty poskytnout můžeme.
Věříme, že se nové delegáty a jejich náhradníky podaří zvolit, aby mohli buďto na shromáždění
delegátů nebo pomocí korespondenčního rozhodování, přijmout potřebné usnesení a mohla tak
být funkčnost družstva zachována.

Předem děkujeme a všem přejeme již lepší dny

Mgr. Lenka Treglerová

