
 
 
 
 

 

 

Dolina,stavební bytové 
družstvo 
Družstevní 86 
76326 Luhačovice 
IČ: 60733489 

Zapsané u Krajského soudu v Brně oddíl Dr. Vložka 2633 dne  19.1.1995 
Datová schránka:   e9azej2  

    Oznámení rozhodnutí  
           „per  rollam“                                                                                                                              

 
 

Oznámení rozhodnutí „per rollam“ členů Bytového družstva Dolina, 
IČ: 60733489     se sídlem Družstevní čp. 86 Luhačovice psč. 763 26 

reg. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod zn. Dr. 2633 
 
Vážení  členové Bytové družstva Dolina, 
oznamujeme Vám, že dne 2.12.2021 uplynul poslední den lhůty pro vyjádření k návrhu na 
hlasování „per rollam“ Návrhy hlasování byly 135 členům doručeny dne 17.11.2021. Lhůta 
na vyjádření 15 dnů. Ve stanovené lhůtě bylo doručeno vyjádření od 106 členů se 106 hlasy. 
Ve stanovené lhůtě 29 členů s 29 hlasy nedoručilo své vyjádření , podle čl. 68 odst. 4 stanov 
družstva platí, že s usnesením nesouhlasí. Neplatný hlasovací lístek nebyl žádný. 
 
Výsledek hlasování pro část:  
Členská schůze schvaluje: 
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 1: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 1: ..29  hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
 Návrh byl přijat.  
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 2: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 2: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Návrh byl přijat.  
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 3: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 3: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Návrh byl přijat.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledek hlasování pro část: 
Členská schůze ukládá: 
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 1: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 1: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Návrh byl přijat. 
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 2: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 



Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 2: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Návrh byl přijat. 
Pro přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 3: ..106 hlasů, tj. 78,52% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Proti přijetí návrhu usnesení uvedeného pod bodem 3: ..29 hlasů, tj. 21,48% z celkového 
počtu 135 hlasů 
Návrh byl přijat. 
Po sečtení doručených hlasů bylo zjištěno, že členové bytového družstva  Dolina, dne 
2.12.2021 s účinností ke dni 2.12.2021 , přijali toto rozhodnutí:  
  
 
Členská schůze bytového družstva Dolina 
 

1. Schvaluje: 
a/ účetní závěrku za rok 2020 a její zveřejnění ve sbírce listin veřejného rejstříku 
právnických osob ) Obchodní rejstřík) 
 
b/ rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 28 400,34 Kč 
 
c/ rozdělení přeplatků na nájemném za rok 2020 ve výši 49 958,96 Kč, na dlouhodobé 
zálohy /fondy oprav/ podle aktuální výše zůstatku jednotlivých domů takto:  
čp. 86 +10 223,36 Kč   čp. 87 +10 168,52 Kč    čp. 90  + 8 941,00 Kč 
čp. 92 + 8 914,00  Kč   čp. 93 + 8 939,00 Kč    čp.   2  +2 773,08 Kč   
 

2. Ukládá představenstvu družstva: 
a/ zaslat ke zveřejnění do sbírky listin Obchodního rejstříku firem účetní závěrku za 
rok 2019 ( rozvaha, výsledovka ve zkráceném rozsahu a příloha) termín do 15.12.2021 
 
b/ zajistit zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 28 400,34 Kč na 
účet 427 – zajišťovací fond. Termín do 15.12.2021 
 
c/ zajistit zaúčtování přeplatků na nájemném (anuita, pojištění a daň z nemovitosti) za 
rok 2020 ve prospěch účtu dlouhodobé zálohy středisek podle jejich účetního zůstatku 
takto: 
čp. 86  +10 223,36 Kč     čp. 87 +10 168,52 Kč     čp. 90 +8 941,00 Kč 
čp. 92   +8 914,00 Kč      čp. 93 +8 939,00 Kč     čp.   2 +2 773,08 Kč 
celkem k rozdělení:  49 958,96 Kč  termín do 15.12.2021   

        
  
 
                                                                        
V Luhačovicích  dne 7.12. 2021 
 
 
                                     Dolina,stavební bytové družstvo 
              Zdeněk Fojtík                                                            Mgr. Dalibor Petrželka 
     předseda představenstva                                                místopředseda představenstva 
 
 
 



 


