
 
  Zpráva  o  průběhu  a  výsledcích  hlasování  per  rollam 
     o  provedení  sanace  stropní  části  garáží 
 
 
Představenstvo družstva dne 14.8.2017 předložilo členům družstva návrh na 
provedení sanace stropní části garáží v rozsahu opravy izolace atikového napojení 
stropní části garáží. 
 
Schválení tohoto návrhu je v kompetenci členské schůze družstva s tím, že schválení 
návrhu vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny členů (přítomných na schůzi, resp. 
zúčastněných hlasování per rollam). Potřebné schválení předloženého návrhu 
představenstvo zajistilo na základě ustanovení čl. 43 stanov družstva a z řady 
praktických důvodů (období dovolených a p.) hlasováním způsobem per rollam. Toto 
hlasování se uskutečnilo v době od 14.8. do 31.8. t.r. 
 
Hlasování per rollam o návrhu na provedení sanace stropní části garáží se zúčastnilo 
29 členů, což je 76,31 % z celkového počtu členů družstva. Lze tedy konstatovat, že 
členové družstva, kteří se zúčastnili hlasování per rollam, splnili podmínku o 
usnášeníschopnosti dle ustanovení čl. 28, odst. 1 stanov družstva. 
Pro schválení návrhu na provedení sanace stropní části garáží hlasovalo 26 členů, 
kteří představují 68,42 % z celkového počtu členů družstva a 89,65 % z počtu členů, 
kteří se hlasování zúčastnili. 
Proti schválení návrhu hlasovali 3 členové, kteří představují 7,89 % z celkového 
počtu členů družstva a 10,34 % z počtu členů, kteří se hlasování zúčastnili. 
Hlasování se nezúčastnilo 9 členů, což je 23,68 % z celkového počtu členů družstva. 
V průběhu hlasování si 1 člen vyžádal dodatečné podrobnější informace k 
předloženému návrhu, které mu představenstvo v písemné formě poskytlo. 
 
Závěr: Na základě uvedených výsledků hlasování per rollam představenstvo družstva 
konstatuje, že členská schůze schvaluje provedení sanace stropní části garáží v 
rozsahu sanační opravy vrchní vrstvy izolace garáží dle předloženého návrhu ze 
dne 14.8.2017 a zároveň tím zplnomocňuje představenstvo uzavřít smlouvu o 
dílo s firmou Marivo Servis, s r. o. 
 
Nedílnou součástí této zprávy jsou doklady o hlasování jednotlivých členů družstva 
(hlasovací listy). 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2017. 
 
Za představenstvo družstva:          Ing. A. Holub Ing. J. Beránek Ing. J. Bican 
 
 
Příloha: Doklady o hlasování (hlasovací listy) 



 
 
 
 


