
 

 

 

 
 

ZÁPIS Z ROZHODNUTÍ MIMO JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 
 

Představenstvo družstva rozhodlo 
v souladu s článkem 56 odst. 3 Stanov 

o hlasování mimo jednání představenstva (per rollam) 
Usnesení č.675/2022 

 
Hlasování per rollam se uskutečnilo ve dnech od 23. 9. 2022 od 12:36 hodin do 26. 9. 2022 
do 15:00 hodin, a to prostřednictvím emailu. Podklady v podobě návrhu dohody 

s "ANONYMIZOVANÝ TEXT" a přihláška do družstva byly všem členům zaslány do 

emailových schránek. 

Předmětem hlasování bylo schválení návrhu dohody s "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o 

úhradě všech dluhů vůči družstvu a v případě jejich uhrazení jeho přijetí za člena družstva. 

V rámci hlasování byli členové představenstva vyzváni k zodpovězení následujících otázek: 

1) Souhlasíte s hlasováním per rollam; 

2) Souhlasíte s navrhovaným usnesením: 

 

Představenstvo  

PROJEDNALO 

Přihlášku "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o přijeti do družstva, a to v souvislosti s uzavřením 

dohody o narovnání, jejíž text je přílohou tohoto rozhodnutí. Podmínkou přijetí je úhrada 

všech dluhů dle vyčíslení uvedeného v dohodě o narovnání, dnem rozhodnutí o přijetí bude 

v takovém případě až den, kdy "ANONYMIZOVANÝ TEXT" uhradí všechny své dluhy 

uvedené v dohodě o narovnání. 

 

ROZHODLO 

Ve smyslu části III. čl. 4 odst. 3) písm. b) a čl. 5 stanov družstva o přijetí "ANONYMIZOVANÝ 

TEXT" do družstva, a to ke dni, kdy "ANONYMIZOVANÝ TEXT" uhradí řádně a včas 

veškeré dluhy vyplývající z dohody o narovnání, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí, 

konkrétně dluhy uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. c., d. a e. dohody o narovnání. 

 
Členové představenstva o výše uvedených návrzích hlasovali následovně: 

K bodu 1) PRO hlasovalo 8 – Valenta, Pytelka, Kočiš, Němeček, Kettner, Rubinstein, 
Košová, Adámek, ZDRŽEL SE 0, PROTI 1 - Pokorný 

K bodu 2) PRO hlasovalo 8 členů - Valenta, Pytelka, Kočiš, Němeček, Kettner, Rubinstein, 
Košová, Adámek, NEHLASOVAL 1 - Pokorný, PROTI 0 
 
 
V Teplicích dne 27. září 2022 
 
Zápis zpracoval: Mgr. Lukáš Valenta 


