
 

ROZHODNUTÍ ČLENSKÉ SCHŮZE PER ROLLAM 

Představenstvo Bytového družstva vlastníků Hostivař – Chudenická, se sídlem Chudenická 1077/6, Praha 

10, PSČ 10200, IČO 63082799 zapsané v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl 

Dr, vložka 2456 (dále jen Družstvo) na svém zasedání dne 29. 8. 2016 rozhodlo, že členská schůze Družstva 

projednávající níže uvedené body, se uskuteční PER ROLLAM (korespondenčně), viz článek 10.7 Stanov 

Družstva. Uvedená schůze se uskutečnila v období od 1. 9.2016-18. 9.2016. 

1/ Pro Návrh č. 1, kde Představenstvo Družstva navrhuje zrealizovat rekonstrukci lodžií a modernizaci 

společných prostor ( domu čp. 1075 na pozemku parc. č. 1818/65, domu čp. 1076 na pozemku parc. č. 

1818/66, domu čp. 1077 na pozemku parc. č. 1818/67 a domu čp. 1078 na pozemku parc. č. 1818/68, vše v 

k.ú. Hostivař. Jedná se zejména o zasklení balkonů, zateplení a úprava hydroizolace lodžií a vyregulování 

otopné soustavy), hlasovalo PRO návrh 48 členů, což z celkového počtu 60 členů představuje 80% hlasů. 

Proti návrhu bylo 9 hlasů a zdržely se 3 hlasy. 

Bylo rozhodnuto, že návrh č. 1 byl přijat. 

 

2/ Pro Návrh č. 2, kde Představenstvo Družstva navrhuje na tuto Investiční akci použít bankovní úvěr ve výši 

do 8,000.000 Kč (osm milionů korun českých), se splatností nejpozději do 8 (osmi) let, s úrokovou sazbou 

max. do 2% p. a., od Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 15057 Praha 5, IČO: 

00001350 (dále jen banka), hlasovalo PRO návrh 48 členů, což z celkového počtu 60 členů představuje 80% 

hlasů. Proti návrhu bylo 9 hlasů a zdržely se 3 hlasy. 

 

Bylo rozhodnuto, že návrh č. 2 byl přijat. 

 

3/ Pro Návrh č. 3, kde Představenstvo Družstva navrhuje zajištění výše uvedeného bankovního úvěru u 

banky biankosměnkou s dohodou o vyplňovacím směnečném právu (Družstvo jako výstavce směnky), 

hlasovalo PRO návrh 46 členů, což z celkového počtu 60 členů představuje 76,67% hlasů. Proti návrhu bylo 

8 hlasů a zdrželo se 6 hlasů. 

Bylo rozhodnuto, že návrh č. 3 byl přijat. 

 

 

           V Praze dne: 18. 9. 2016 

 

 

 

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

Ing. Pavel Macháček, předseda Družstva   Ing. Václav Havlík, místopředseda Družstva 


