Vážení uživatelé garáží – vážení členové družstva,
současná epidemiologická situace, související s výskytem Covidu 19, neumožňuje
svolat řádnou (prezenční) členskou schůzi družstva. Vzhledem k tomu, že je třeba na
úrovni členské schůze družstva aktuálně projednat a schválit některé záležitosti,
představenstvo v souladu s ustanovením článku 43 stanov družstva přistoupilo ke
korespondenčnímu (distančnímu) způsobu jednání a k hlasování členské schůze
družstva způsobem per rollam.
Představenstvo družstva předkládá členské schůzi:
a) Účetní závěrku družstva za r. 2019
b) Průběžnou zprávu o hospodaření družstva v období od ledna do září r. 2020
c) Průběžnou zprávu o činnosti představenstva družstva v období od ledna do září r.
2020.
Uvedené dokumenty jsou zveřejněny na nástěnkách družstva v domech 1133 resp.
1134, na webu družstva: www.podzemnigarazekrc.cz a v listinné podobě jsou k
nahlédnutí u ing. Beránka (606218289).
Na poslední členské schůzi družstva, která se konala 29.1.2020, ing. Beránek
informoval přítomné členy, že funkční období stávajícího představenstva končí dnem
8.3.2020 a že tudíž bude nutné počátkem března 2020 uspořádat členskou schůzi,
která zvolí členy představenstva na další tříleté funkční období. Pro sběr návrhů
kandidátů na členství v představenstvu a k zajištění řádného průběhu volby členů
představenstva byla ustavena volební komise ve složení ing. Hrdlička, ing. Švec a
pan Slovák. Vzhledem k epidemiologické situaci, související s výskytem Covidu 19,
však nebylo a stále není možné připravovanou volební členskou schůzi uspořádat a
tak stávající členové představenstva (ing. Bican, ing. Beránek a ing. Holub) museli a
stále musí ve výkonu svých funkcí pokračovat i nadále po skončení jejich funkčního
období dne 8.3.2020. Vzhledem k tomu, že epidemie Covidu 19 aktuálně stále trvá a
stále není možné svolat řádnou (prezenční) členskou schůzi a na ní zvolit členy
představenstva na další období a vzhledem k tomu, že stávající představenstvo
nepovažuje za vhodné volit personální složení představenstva na další období
korespondenčním hlasováním způsobem per rollam, předkládá stávající
představenstvo touto korespondenční cestou návrh na odsouhlasení, aby stávající
členové představenstva pokračovali ve výkonu svých funkcí až do termínu konání
příští řádné (prezenční) členské schůze, která bude svolána jakmile to
epidemiologická situace umožní a na které se uskuteční řádná (prezenční) volba členů
představenstva na další funkční období.
V Praze, dne 27. 10. 2020.
Ing. Jaroslav Bican
předseda představenstva družstva
Příloha: Hlasovací list (obsahující návrh jednotlivých usnesení)

